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ΕΙΣΑΓΩΓH
Το 2021 αποτέλεσε ακόμη μία κομβική χρονιά για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) καθώς, παρόλη την πανδημία που επηρέασε και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήματος, σημαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή πηγάζει από το Πρόγραμμα
Διακυβέρνησης, συνέχισαν να υλοποιούνται συστηματικά και μεθοδικά ενταγμένες στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Πιο κάτω παρατίθενται πολύ συνοπτικά οι σημαντικότερες
πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις που προωθήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας κατά το έτος ημερολογιακό 2021:
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μια μεταρρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει ριζικά και συνολικά τόσο τη λειτουργία των σχολείων
όσο και την επικοινωνία και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων και εταίρων της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα βάλει τη
διαχείριση του σχολείου και όλες τις σχολικές εργασίες στην ηλεκτρονική εποχή και θα επιφέρει ριζικές
θετικές αλλαγές. Πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορά όλες τις
πτυχές και δραστηριότητες του σχολείου και θα συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρονική καταγραφή και
διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών και εργασιών, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε όλους
τους ενδιαφερομένους: εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες.
Σχεδιάστηκε προ ετών, αλλά τώρα επιτέλους προχωρά σε εφαρμογή. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει
ολοκληρωθεί και ήδη αξιολογήθηκαν οι προσφορές τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής
πλευράς. Αναμένεται επομένως ότι στις αρχές του επόμενου έτους μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση
του έργου. Αυτό το έργο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που φέρει την επωνυμία «Σύστημα Υπηρεσιών
Υποστήριξης» προχωρά με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Έχει προϋπολογισμό €25.335.000. Δηλαδή εάν συνυπολογισθεί και ο ΦΠΑ πρόκειται για επένδυση
€27,8 εκατ.
Το έργο αφορά προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός προηγμένου και ολιστικού
συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια κυπριακή εκπαίδευση. Σκοπός είναι να
διαθέτουμε στην καθημερινότητα εύχρηστα εργαλεία με τα οποία γονείς, μαθητές/μαθήτριες,
εκπαιδευτικοί, διοικήσεις σχολικών μονάδων και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση
μέσω Διαδικτύου σε όλες τις υπηρεσίες της λειτουργίας των σχολείων.
Η εκπαιδευτική κοινότητα περνά λοιπόν συνολικά σε ψηφιακή λειτουργία.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε:
 άμεση ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα,
 ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, δικαιολογητικών κ.ά.,
 πρόσβαση με κάθε τύπου ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ταμπλέτες, έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές κ.ά.
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ηλεκτρονικά έχουν ως εξής:
 Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο Σχολικό Πρόγραμμα, το βαθμολόγιο,
το πρόγραμμα διαγωνισμάτων και εξετάσεων, στη διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων και τη
λειτουργία ομίλων, σε πειθαρχικά ζητήματα και διαδικασίες, σε κάθε είδους αιτήσεις που
χρειάζεται να υποβάλουν κ.λπ.
 Οι γονείς θα μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικά θέματα εγγραφής/μετεγγραφής των παιδιών
τους, οικονομικές συναλλαγές με το σχολείο, κάθε είδους αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και
θεμάτων οικονομικής στήριξης, σίτισης κ.ά. Επίσης, οι γονείς θα έχουν άμεση και πλήρη
ενημέρωση ηλεκτρονικά όσον αφορά αποτελέσματα εξετάσεων, ασκήσεις, διαγωνίσματα κ.λπ.
 Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το διαδραστικό
βαθμολόγιο, το παρουσιολόγιο μαθητών/τριών, σε πραγματικό χρόνο.
 Θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για άδειες και να χειρίζονται
θέματα απουσίας, τοποθετήσεων, μετακινήσεων και ενστάσεων.
 Με ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν επίσης οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν στο Υπουργείο
προβλήματα ή να υποβάλουν αιτήματα υλικοτεχνικής υποδομής.
Συνολικά, το Υπουργείο:
 εισάγει την ηλεκτρονική διοίκηση των σχολικών μονάδων και έτσι θα υπάρχει άμεση και
αποτελεσματική παρακολούθηση της σχολικής υποδομής,
 θα χειρίζεται ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο του προσωπικού,

 θα διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά τον εξοπλισμό.
 θα παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή και θα χειρίζεται αιτήματα των εκπαιδευτικών, όπως και
τα αιτήματα προς τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.
 θα διαθέτει σε πραγματικό χρόνο στατιστικά στοιχεία για όλα τα σχολεία και με αυτό τον τρόπο
μπορεί να γίνεται χειρισμός των απουσιών, θεμάτων παραβατικότητας κ.ο.κ. ,
 θα μπορεί να αναλύει και να εκτιμά τάσεις μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού, σχετικά με τα
μαθησιακά αποτελέσματα ή ακόμα και δημογραφικά στοιχεία.
2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προχώρησε η υλοποίηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνεργασία με την
Α.Η.Κ. σε 405 σχολικά κτήρια. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τις 26 Αυγούστου 2020 και οι
σχετικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2022. Το έργο κοστολογείται σε
5.828.493 ευρώ και θα επιφέρει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος/εξοικονόμηση αξίας περίπου
700.000 ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEDIA- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προχωρά η εφαρμογή του προγράμματος PEDIA σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας Κύπρου
και με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon για τη βιοκλιματική αναβάθμιση
σχολικών κτηρίων, για σχολεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το έργο για την
Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξης Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα σχολεία ξεκινά
πιλοτικά σε 25 σχολεία, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιφέρει εξοικονόμηση
ενέργειας ύψους 250 χιλιάδων ευρώ ετησίως μόνο για τα 25 σχολεία. Στόχος μας είναι η επέκταση σε
100 σχολεία.
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Συνεχίστηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης η εφαρμογή του Νέου Συστήματος
Αξιολόγησης των μαθητών/τριών στη βάση των όσων προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
Διεξήχθησαν επιτυχώς για πρώτη φορά οι εξετάσεις πρώτου τετραμήνου στην Α’ και Β΄ Λυκείου και
Τεχνικών Σχολών τον Ιανουάριο 2020. Ως γνωστόν, προβλέπεται από τους Κανονισμούς σταδιακή
εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης. Φέτος προβλέπεται γραπτή αξιολόγηση τετραμήνων για την Α’
την Β’ και Γ΄ τάξη Λυκείων/Τεχνικών Σχολών. Στο επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 αυτή η διαδικασία
αξιολόγησης θα εφαρμοστεί και στη Α΄, Β΄ και Γ’ Γυμνασίου.
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η πανθομολογουμένως απαραίτητη διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν αρκεί. Θέλουμε να έχουμε
στο εκπαιδευτικό σύστημα μας και διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων. Μια
αξιόπιστη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης των ξένων γλωσσών θα προσφέρει στους μαθητές και
τις μαθήτριες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στη συνέχεια και στις σπουδές τους και στην
επαγγελματική ζωή τους τα προσόντα γλωσσομάθειας που αποκτούν μέσα στο σχολείο.
Στη βάση παλαιότερου σχεδιασμού, μετά από τις τελικές συνεννοήσεις και τη συμφωνία με τον
οργανισμό Cambridge Assessment έγινε τόσο πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της
Αγγλικής Γλώσσας στην οποία συμμετείχαν 1000 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, όσο και
διαδικασία πιστοποίησης στην οποία συμμετείχαν 1000 μαθητές Α’ Λυκείου/Τεχνικών σε επίπεδο Β1
(εξέταση PET) και 220 μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου/Τεχνικών για την εξέταση επιπέδου Β2 (IGCSE),
θα γενικευτεί από αυτό το σχολικό έτος. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα μπορούν
μαθητές/μαθήτριες να πιστοποιούν τη γνώση της Αγγλικής μέσα από τις καθιερωμένες σχετικές
διεθνείς εξετάσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν μέσα από το σχολείο τους.
Επιπρόσθετα, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με τη Γαλλική Κυβέρνηση,
προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ανάλογη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας,
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο (εξετάσεις DELF scolaire). Έχουν γίνει όλες οι σχετικές
προεργασίες, και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και η διαδικασία πιστοποίησης θα εφαρμοσθεί
πιλοτικά αυτό το σχολικό έτος με σκοπό να γενικευτεί στη συνέχεια.

6. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της πολιτείας για συμπεριληπτική εκπαίδευση και την παροχή
κατάλληλης Ειδικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, καθώς επίσης και τον γρήγορο ρυθμό αύξησης των
αναγκών της Ειδικής Εκπαίδευσης, το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Παιδείας και Πολιτισμού αξιολογεί και σχεδιάζει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής
Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας προηγούμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Παιδιατρική Εταιρεία, ορίζεται
Επιστημονική Ιατρική Συμβουλευτική Επιτροπή με στόχο:
(α) Να εξετάσει τη διαδικασία πρόσληψης και κατανομής σε σχολεία των Σχολικών
Βοηθών/Συνοδών και να κάνει σχετικές εισηγήσεις.
(β) Στη βάση των χαρακτηριστικών των παιδιών που εντάσσονται στην Ειδική Εκπαίδευση να
εξετάσει και ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει τα καθήκοντα, τα προσόντα και τη διαδικασία
πρόσληψης των Σχολικών Βοηθών/Συνοδών.
(γ) Να εισηγηθεί τη σύνθεση Κεντρικής Επιτροπής (δευτεροβάθμιου οργάνου) για την εξέταση των
ατομικών περιπτώσεων στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης
(δ) Να εξετάσει και να εισηγηθεί διαδικασία για την παραπομπή των παιδιών σε συνηθισμένες τάξεις
ή σε Ειδικές Μονάδες και στα Ειδικά Σχολεία ή σε συνηθισμένα σχολεία.
(ε) Να εξετάσει και να κάνει εισηγήσεις ως προς τις ανάγκες στελέχωσης των Ειδικών Σχολείων.
7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το ΥΠΠΑΝ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια με τη φοίτηση
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία της Κύπρου, ανέπτυξε «Κείμενο Πολιτικής για την
Ένταξη των Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα», βασικοί
άξονες του οποίου είναι η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η χαρτογράφηση των
αναγκών των παιδιών και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της
εκπαίδευσης, και για την εφαρμογή του η αρμόδια Διατμηματική Επιτροπή έχει αναπτύξει Σχέδιο
Δράσης.
Στη Μέση Εκπαίδευση θα συνεχιστεί και τη φετινή σχολική χρονιά η λειτουργία του εντατικού
«Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» σε μεταβατικές τάξεις Γυμνασίου
για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία ηλικίας 12-15 με 3 προγράμματα:
α. Μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία σε αμιγή τμήματα (16 Γυμνάσια). Το πρόγραμμα αυτό
εφαρμόζεται σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία,
β. Μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία σε μικτά τμήματα (7 Γυμνάσια). Εφαρμόζεται σε σχολεία με
μικρότερο αριθμό μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία και
γ. Ολιγόωρο πρόγραμμα 5 δ.π. για εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (9 Γυμνάσια) σε
μεμονωμένες περιπτώσεις σχολείων. Παράλληλα, συνεχίζονται σε 3 Λύκεια το πρόγραμμα
μεταβατικών τάξεων και σε 6 Λύκεια και Τεχνικές Σχολές το Πρόγραμμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων/
Αιτητών Διεθνούς Προστασίας.
Από τη σχολική χρονιά 2021-2022 στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στο
πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., ενισχύονται σημαντικά οι περίοδοι ενισχυτικής διδασκαλίας οι οποίες
παραχωρούνται για την ενίσχυση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Τα παιδιά θα
αξιολογούνται με σταθμισμένα και αξιόπιστα δοκίμια που θα χορηγούνται από ανεξάρτητο φορέα, ενώ
θα λειτουργούν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε θερινά
σχολεία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Ήδη 600 παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που
φοίτησαν στα θερινά σχολεία το φετινό καλοκαίρι διδάσκονταν καθημερινά 2-3 περιόδους την ελληνική
γλώσσα.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αποτελεί, επίσης, μία σημαντική παράμετρο, ώστε
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μαθησιακές και κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες των
παιδιών. Το Π.Ι., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, έχει
διοργανώσει τα τελευταία χρόνια ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάριαβιωματικά εργαστήρια, προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση κ.ά.), με στόχο την
ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης των παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία.

Από το τρέχον σχολικό έτος έχει εφαρμοστεί ένα αναθεωρημένο και ενισχυμένο πρόγραμμα για τα
παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.
Ενδεχομένως θα πρέπει να εξετασθούν μια σειρά από προτάσεις:
- ενδεχόμενο δημιουργίας και λειτουργίας ενός Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας σε κάθε πόλη, όπου
θα φοιτούν προκαταρκτικά τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που δεν έχουν το αναγκαίο
επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και στη συνέχεια να εντάσσονται στην ανάλογη τάξη στο
συνηθισμένο σχολείο,
- θέσπιση της υποχρέωσης επαρκούς γνώσης της γλώσσας κατά την ένταξη σε τάξη σχολείου,
λειτουργία θερινών τμημάτων σε Θερινά Σχολεία και στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, όπου
η φοίτηση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία που δεν έχουν φτάσει στο αναγκαίο επίπεδο
θα είναι υποχρεωτική.
8. ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αναπόσπαστο μέρος της συνολικής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης είναι και ένα σύγχρονο και
αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης του συνολικού εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα σχολεία,
αλλά και ατομικά των εκπαιδευτικών. Από τον Ιανουάριο 2019 είχε ετοιμαστεί μετά από σχετικές
διαβουλεύσεις με όλους τους εταίρους, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους οργανωμένους γονείς,
μια πλήρης πρόταση από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή που είχε διοριστεί από τον Υπουργό
Παιδείας το 2018. Η πρόταση εκείνη δεν έτυχε όμως εφαρμογής. Εξάλλου, υπάρχει και ένας αριθμός
ανάλογων προτάσεων και σχεδιασμών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, χωρίς όμως ποτέ να
καταστεί εφικτό να υιοθετηθεί ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης.
Από τον Μάρτιο 2021 ξεκίνησαν νέες διαβουλεύσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, προκειμένου,
αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας την πρόταση του 2019 να υιοθετηθεί ένα προσαρμοσμένο σχέδιο.
Το ΥΠΠΑΝ έχει επεξεργαστεί προτάσεις που διατηρούν τις βασικές αρχές της προηγούμενης
πρότασης, αλλά και μιας σειράς άλλων σχετικών σχεδίων από το παρελθόν. Ελήφθη επίσης πρόνοια
για να απλοποιηθεί το όλο σύστημα και να αποφευχθούν αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στη
βάση των προτάσεων αυτών και εισηγήσεων και απόψεων που προκύπτουν μέσα από τις
διαβουλεύσεις που γίνονται, βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο ένα νέο προσαρμοσμένο
Σχέδιο Αξιολόγησης, με στόχο να ετοιμαστεί σχετική νομοθετική πρόταση μέχρι τέλος του έτους.
9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το ΥΠΠΑΝ προχωρά με την υλοποίηση 7 έργων στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνολικά επιδιώκουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ μέσω
του σχεδίου αυτού.
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μεταξύ των άλλων έργων και κτηριακών εγκαταστάσεων, προχωρά στη Λεμεσό η κατασκευή της
κεντρικής μονάδας για τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ταυτόχρονα, έχει ετοιμαστεί και υποβάλλεται σύντομα το Νομοσχέδιο για τα ΜΙΕΕΚ.
11. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Περισσότεροι από 54 χιλιάδες φοιτητές/φοιτήτριες στην Κύπρο, από τους οποίους 44% είναι Κύπριοι
πολίτες, 40% Ευρωπαίοι πολίτες και 16% πολίτες τρίτων χωρών. Περίπου 78% του φοιτητικού
πληθυσμού παρακολουθεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια
και 22% φοιτά σε προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στις Σχολές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα τρία κρατικά και επτά ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Στη βάση αυτών των δεδομένων φαίνεται ότι σταδιακά υλοποιείται ο στόχος για να καταστεί η χώρα
μας ένα διεθνές περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας.

Εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή η νομοθεσία που θα δίνει τη δυνατότητα στα κρατικά πανεπιστήμια να
προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θα ενισχυθεί περαιτέρω η
διαδικασία διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, το ΥΠΠΑΝ θα προωθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα πρωτοβουλία για τη δημιουργία
ενός φορέα που θα λειτουργήσει ως Κυπριακό Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
προκειμένου να παρέχει ενημέρωση και να προβάλλει διεθνώς την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στη
χώρα μας.
Εκτός της συνεχούς αναβάθμισης και ενίσχυσης της κτηριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων των
κρατικών πανεπιστημίων, η Κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα τη δημιουργία δυο νέων τμημάτων και τη
λειτουργία μιας νέας σχολής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη βάση σχετικού Μνημονίου
που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠΠΑΝ και το ΤΕΠΑΚ αναμένεται να υποβληθεί σχετική πρόταση από
το πανεπιστήμιο ώστε να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.
Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το ΤΕΠΑΚ έχει αναλάβει την αναβάθμιση και τη διαχείριση του
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τριτοβάθμια
επαγγελματικού προσανατολισμού σχολή, αλλά με ανανεωμένα και αναβαθμισμένα προγράμματα
σπουδών που θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής
βιομηχανίας. Η επιδιωκόμενη αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Ινστιτούτου θα γίνει με
καλύτερους όρους μέσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον του ΤΕΠΑΚ.
12. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η πρόταση βρίσκεται ενώπιον της Βουλής. Έχουμε την ευκαιρία, με τη δημιουργία Υφυπουργείου
Πολιτισμού, να προχωρήσουμε σε μια ενιαία πολιτική για την κληρονομιά μας και για την πολιτιστική
δραστηριότητα.
13. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Θεσπίστηκε και λειτουργεί ειδική επιτροπή υπό την προεδρία του Καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη
για τις επετειακές εκδηλώσεις σε σχέση με τα 200 χρόνια από την εθνική επανάσταση του 1821.
Στην Ετήσια Έκθεση παρατίθενται με λεπτομέρεια οι δράσεις και τα επιτεύγματα όλων των
Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών/Τμημάτων του ΥΠΠΑΝ για το ημερολογιακό έτος 2021, όπου μπορεί
κάθε ενδιαφερόμενος/η να ενημερωθεί πλήρως για τη σημαντική δράση που αναπτύχθηκε μέσα σε
αυτή τη χρονιά. Περιλαμβάνονται επίσης σχετικές πληροφορίες για την ετήσια δράση (2021) του
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΑΝ.
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Μέρος Α΄

Παιδεία

1.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Δημοτική Εκπαίδευση, αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης, η οποία θέτει τις βάσεις για την
πνευματική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Γι’ αυτό, η Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης καταβάλλει, διαρκώς, κάθε προσπάθεια, για συνεχή βελτίωση και αναβάθμισή της.
Παράλληλα, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, στον σχεδιασμό
και στην εφαρμογή σύγχρονων αναπτυξιακών προγραμμάτων, στη βελτίωση των προγραμμάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας και Ειδικής Εκπαίδευσης, στην επέκταση και ανέγερση νέων σχολικών
μονάδων και, γενικά, στη δημιουργία της υποδομής εκείνης που απαιτείται για ποιοτική βελτίωση της
εκπαίδευσης.
Η Δημοτική Εκπαίδευση, επιδιώκει, με συστηματικό και υπεύθυνο προγραμματισμό και σε συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη συνεχή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της
προσφερόμενης εκπαίδευσης. Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συνεχίστηκε η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και η παραγωγή νέου διδακτικού υλικού. Παράλληλα, συνεχίστηκε:
•

H προσφορά ενισχυμένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης της Ελληνικής
Γλώσσας στα παιδιά των παλιννοστούντων και στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, ώστε να
μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

•

H εφαρμογή του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου σε 14 Δημοτικά Σχολεία και του θεσμού
του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου σε 131 Δημοτικά Σχολεία, 7 Ειδικά Σχολεία και 60 Δημόσια
Νηπιαγωγεία.

Η σχολική χρονιά 2020-2021, καθορίστηκε από την πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19. Εξαιτίας της
πανδημίας, αναστάληκε η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Περιβαλλοντικά
Προγράμματα, Αγωγή Υγείας, Μουσειακή Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, S.T.E.M. κ.ά.).
Επίσης, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, την περίοδο 07.01.2021 - 05.02.2021 παρέμειναν κλειστά
όλα τα Δημοτικά Σχολεία ενώ την περίοδο 16.03.2021 - 31.03.2021 παρέμειναν κλειστά μόνο τα
Δημοτικά Σχολεία της επαρχίας Λεμεσού. Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολείων,
προσφερόταν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφερόταν στους/
στις μαθητές/μαθήτριες που έπρεπε να μείνουν στο σπίτι είτε γιατί ήταν κρούσματα είτε γιατί ήταν
επαφές κρουσμάτων.
Τα νηπιαγωγεία κατάφεραν να παραμείνουν ανοικτά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό
είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στους/στις εκπαιδευτικούς όσο και στα παιδιά και στους γονείς/κηδεμόνες
τους σε όλους τους τομείς: συναισθηματικό, κοινωνικό, γνωστικό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα
παιδιά έπρεπε να μείνουν στο σπίτι, λόγω εντοπισμού κρουσμάτων στο σχολείο, η αλληλεπίδραση
συνεχιζόταν εξ αποστάσεως, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, καθώς, επίσης, και εφαρμογών, οι
οποίες επέτρεψαν τη συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας του κάθε παιδιού από το σπίτι.
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Οι διάφοροι τομείς, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης,
περιλαμβάνουν:
•

τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία των Δημόσιων,
Κοινοτικών και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (Προδημοτική Εκπαίδευση), των Δημόσιων και Ιδιωτικών
Δημοτικών Σχολείων (Δημοτική Εκπαίδευση), των Ειδικών Σχολείων, αλλά και για την παροχή
εξατομικευμένης βοήθειας, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που είναι ενταγμένα σε δημοτικά σχολεία,
νηπιαγωγεία ή ειδικές μονάδες (Ειδική Εκπαίδευση)

•

την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Παροικιακά Σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία)

•

την Εκπαίδευση των Ελλήνων/Ελληνίδων της Διασποράς

•

τις Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις

•

τα Επιμορφωτικά Κέντρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1.1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ/
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Προδημοτική Εκπαίδευση επιτελεί έργο αποφασιστικής σημασίας, για την ποιοτική αναβάθμιση της
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η αντίληψη αυτή είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική
πραγματικότητα και τα πορίσματα επιστημονικών εκπαιδευτικών ερευνών. Η Κύπρος, ως μέλος του
Συμβουλίου της Ευρώπης και ως πλήρες κράτο -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετεί προγράμματα
που εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Η Προδημοτική Εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα, για μεθοδευμένη ενισχυτική παρέμβαση, στους
τομείς της φυσικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης, όπως καταδεικνύουν
πολυάριθμα ερευνητικά αποτελέσματα, σε παγκόσμια κλίμακα. Ο σεβασμός των ατομικών διαφορών,
οι εξατομικευμένες παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, οι εξελικτικές μαθησιακές διαδικασίες και η συνεχής
παρακολούθηση του ατομικού ρυθμού ανάπτυξης των παιδιών, συμβάλλουν στην απόκτηση
δεξιοτήτων ζωής και θετικών γνωρισμάτων προσωπικότητας, στην υιοθέτηση και την έκφραση
κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς και στη λειτουργία του ατόμου, με γνώμονα, γενικά αποδεκτές,
στάσεις, αξίες και αρχές.
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Για την επίτευξη όλων των πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(Υ.Π.Π.Α.Ν.), τα τελευταία χρόνια, προχώρησε στην εισαγωγή καινοτομιών, με στόχο την ποιοτική
βελτίωση και αναβάθμιση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της υποχρεωτικής
Προδημοτικής Εκπαίδευσης για τα παιδιά ηλικίας 48/12 - 58/12 χρονών, από τον Σεπτέμβριο του 2004,
αποτελεί τον σημαντικότερο σταθμό αναβάθμισης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερης σημασίας
για την Προδημοτική Εκπαίδευση, αποτελεί και η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ.
84.078), τον Ιανουάριο του 2018, αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
από έναν χρόνο, σε έναν χρόνο και τέσσερις μήνες. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς και με την
τροποποίηση της Νομοθεσίας, περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, η υποχρεωτική Προδημοτική
εκπαίδευση των παιδιών, αρχίζει στην ηλικία των 48/12 χρονών και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 6
χρονών, ενώ, η φοίτησή τους στην Προδημοτική τάξη, διαρκεί, ακριβώς, έναν χρόνο, πριν από την
ένταξή τους στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή, από 5 μέχρι 6 χρονών.
Η Προδημοτική Εκπαίδευση είναι αρμόδια για την εκπαίδευση παιδιών, ηλικίας τριών χρονών, μέχρι
510/12 χρονών (με τη σταδιακή αύξηση του ορίου στα 6 χρόνια, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022), που
φοιτούν σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Αποτελεί συνέχεια του έργου της οικογένειας,
και επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη, με κάθε τρόπο, της πληρέστερης δυνατής ανάπτυξης του
παιδιού, την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της προσωπικότητάς του και την εμπλοκή του σε
υποστηρικτικές και εποικοδομητικές εμπειρίες, με σκοπό, να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες και
δυνατότητές του και να αναπτύξει θετική αυτοϊδέα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δίνει έμφαση στην ελεύθερη και δημιουργική
δραστηριοποίηση του παιδιού, μέσα από εξατομικευμένες παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, σε ένα
περιβάλλον, που ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, τον πειραματισμό και την ομαδική εργασία. Έμφαση
δίνεται στην απόδοση προσωπικής σημασίας, στο κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα, με τις ιδιαίτερες
ικανότητες και ανάγκες του, στην αγάπη, στην υποστήριξη, στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή, στην
ασφάλεια και στον σεβασμό της ατομικής διαφορετικότητας, ιδιαιτερότητας και ετερότητας.

1.1.2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση παιδιών που φοιτούν στα δημόσια και
ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής. Με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου (αρ. 84.078 και ημερ. 09.01.2018), και με σχετική τροποποίηση των περί Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική φοίτηση και παροχή δωρεάν παιδείας) Νόμων, τη σχολική χρονιά
2020-2021 η ηλικία εγγραφής στο δημοτικό σχολείο ορίζεται στα 5 10/12 χρόνια (πριν από την 1η
Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν στο σχολείο) αντί στα 5 8/12 που ίσχυε μέχρι το
2019-2020, ενώ από τη σχολική χρονιά 2021-2022 και έπειτα, η ηλικία εγγραφής στο δημοτικό σχολείο
ορίζεται στα 6 χρόνια (πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν στο
σχολείο).
Ακρογωνιαίος λίθος των επιδιώξεων της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν και είναι η ισόρροπη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των παιδιών. Δεν είναι, επομένως, τυχαίο το γεγονός ότι τα Αναλυτικά
Προγράμματα βασίζονται σε τρεις κοινούς πυλώνες, οι οποίοι συλλειτουργούν για την υλοποίηση των
επιδιώξεων αυτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος πυλώνας αφορά στο συνεκτικό και επαρκές σώμα
γνώσεων και δεξιοτήτων, που τα παιδιά αναμένεται να κατακτήσουν, για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Ο
δεύτερος πυλώνας εστιάζει στις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, που τα παιδιά θα πρέπει να
αναπτύξουν, ως σύγχρονοι, δημοκρατικοί πολίτες, ενώ ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την καλλιέργεια
ιδιοτήτων, ικανοτήτων και κομβικών δεξιοτήτων, που απαιτούνται από και για την κοινωνία του 21ου
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αιώνα, έτσι ώστε τα παιδιά να καταστούν ικανά να αναλαμβάνουν ευθύνες και να δρουν ενεργά στο
σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι.
Αναλυτικότερα, κύριος σκοπός της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να
προσφέρει σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο και
πνευματικές δυνατότητες, τέτοιες ευκαιρίες μάθησης, με τρόπο που:
•

Να αναπτύσσονται ισόρροπα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα.

•

Να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις που είναι δυνατόν να συναντήσουν και τις τυχόν
δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον.

•

Να προετοιμαστούν με στόχο την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική,
πολιτιστική και οικονομική ζωή.

•

Να αποκτούν θετικές στάσεις έναντι της μάθησης.

•

Να αναπτύσσουν κοινωνική συναντίληψη, αγωνιστικότητα, προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες
και σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•

Να εκτιμούν το ωραίο και να αναπτύσσουν διάθεση για δημιουργικότητα και αγάπη για τη ζωή και
τη φύση, ώστε να ευαισθητοποιούνται αποτελεσματικά, σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης του
περιβάλλοντος.

1.1.3 ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στις κατεχόμενες περιοχές, παρά τα εμπόδια και τη λογοκρισία που επέβαλαν οι κατοχικές αρχές,
λειτουργούσαν, αρχικά, τρία δημοτικά σχολεία: ένα στο Ριζοκάρπασο, ένα στην Αγία Τριάδα και ένα
στον Κορμακίτη. Κατά τη σχολική χρονιά 1996-1997, το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας έκλεισε, παρά
τις έντονες προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης, εξαιτίας της άρνησης του κατοχικού καθεστώτος
να επιτρέψει στη δασκάλα, κυρία Ελένη Φωκά, να επιστρέψει στο χωριό της. Κατά τη σχολική χρονιά
1999-2000, το Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη, το οποίο λειτουργούσε μέχρι την προηγούμενη σχολική
χρονιά με έναν μαθητή, έκλεισε λόγω αποφοίτησής του.
Κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005, έπειτα από συνεχείς, επίμονες και επίπονες προσπάθειες της
Κυπριακής Κυβέρνησης, επαναλειτούργησε για πρώτη φορά, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το
Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Προς το τέλος της ίδιας σχολικής χρονιάς και, συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου
2005, έγινε κατορθωτή η λειτουργία και του Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου.
Στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου, το μοναδικό ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στα κατεχόμενα
εδάφη μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής, φοίτησαν, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021,
δεκαέξι συνολικά παιδιά και δίδαξαν τρεις δασκάλες. Στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου, κατά τη σχολική
χρονιά 2020-2021, φοίτησαν δεκατρία παιδιά και δίδαξαν δύο νηπιαγωγοί.
Από το 2003, το Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου εντάχθηκε στον θεσμό των Προαιρετικών Ολοήμερων
Σχολείων και η φοίτηση των παιδιών παρατείνεται μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ., κατόπιν
επιλογής των γονέων/κηδεμόνων. Από τον Ιανουάριο του 2006, στον πιο πάνω θεσμό, συμμετείχαν και
τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου. Από τη σχολική χρονιά 2018-2019 το Νηπιαγωγείο
Ριζοκαρπάσου λειτούργησε, ως ξεχωριστό Προαιρετικό Ολοήμερο. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου,
πέραν των εκπαιδευτικών του πρωινού σχολείου, αγοράζονται υπηρεσίες, από ακόμα μία εκπαιδευτικό
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Προβλήματα, όπως λογοκρισία των βιβλίων, άρνηση αποδοχής κάποιων εκπαιδευτικών και
προσπάθεια περιορισμού ή ελέγχου της δράσης των σχολείων από τις κατοχικές αρχές, υπήρξαν και
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κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Παρά τα προβλήματα αυτά, όμως, η παρεχόμενη εκπαίδευση προς
όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Ριζοκαρπάσου κρίνεται ικανοποιητική. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. φρόντισε
να αποσταλθούν στα σχολεία όλα τα απαραίτητα βιβλία, υλικά και διδακτικά μέσα και η Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των κατεχόμενων σχολείων, για
στελέχωση, με το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.
Λόγω της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό COVID-19, τα κατεχόμενα σχολεία παρέμειναν κλειστά από
τις 20 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν
διαδικτυακά.

1.1.4 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται στα δημόσια σχολεία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, από την
ηλικία των τριών χρονών μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους. Το Υ.Π.Π.Α.Ν., από τον
Σεπτέμβριο του 2001, εφαρμόζει τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
Νόμους του 1999 έως 2020, όπως αυτοί, εκάστοτε, ισχύουν, καθώς, επίσης, και τους περί Αγωγής και
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 2001 και του 2013, οι οποίοι διέπουν την
εφαρμογή των Νόμων.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω Νόμων, παρέχεται η αναγκαία βοήθεια και στήριξη σε παιδιά με ειδικές
ανάγκες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση και Ανώτερη). Στόχος είναι,
η ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς (κοινωνικό, συναισθηματικό, γνωστικό) και η
προεπαγγελματική τους κατάρτιση, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) αποφασίζουν την παροχή
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα
οποία φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση των Ε.Ε.Ε.Α.Ε., Ειδική Αγωγή
και Λογοθεραπεία, παρέχεται σε παιδιά που φοιτούν στη γενική τάξη ή σε Ειδική Μονάδα δημόσιου
σχολείου (δημοτικού ή νηπιαγωγείου). Οι Ειδικές Μονάδες είναι ενταγμένες και ενσωματωμένες σε
γενικά σχολεία και λειτουργούν σε χώρους άνετους και προσπελάσιμους. Για κάθε παιδί με ειδικές
ανάγκες καταρτίζεται Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις δικές του εκπαιδευτικές
ανάγκες. Τη σχολική χρονιά 2020-2021, φοίτησαν 6836 παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε δημόσια
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα 657 φοίτησαν σε 116 Ειδικές Μονάδες.
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παρέχεται και σε Ειδικά Σχολεία, στα οποία διορίζονται Ειδικοί/ές
Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και
Προσαρμοστικών Δυσκολιών, Κωφών, Τυφλών, Ειδικής Γυμναστικής, Μουσικοθεραπείας,
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ακουολογίας και Φυσιοθεραπείας), καθώς και εκπαιδευτικοί που
παραχωρούνται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τη σχολική χρονιά 2020-2021, φοίτησαν 498
παιδιά, στα εννέα Ειδικά Σχολεία που λειτουργούν παγκύπρια.
Τη σχολική χρονιά 2020-2021, για την παροχή της αναγκαίας στήριξης σε όλα τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες που φοίτησαν σε γενικές τάξεις, Ειδικές Μονάδες και Ειδικά Σχολεία εργοδοτήθηκαν, συνολικά,
961 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, 79 εκπαιδευτικοί από
τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, παρείχαν στήριξη στα
παιδιά που φοίτησαν σε Ειδικά Σχολεία.
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Στους Προϋπολογισμούς του 2021 για την Ειδική Εκπαίδευση συμπεριλήφθηκαν κονδύλια για κάλυψη
διαφόρων αναγκών, όπως:
•

αγορά εξοπλισμού για τα Ειδικά Σχολεία, τις Ειδικές Μονάδες και τις αίθουσες αναφοράς
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά προγράμματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.λπ.),

•

αγορά ατομικού εξοπλισμού σε παιδιά με ειδικές ανάγκες (ειδικά καθίσματα, εξειδικευμένοι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα επικοινωνίας κ.λπ.),

•

αναπροσαρμογές των σχολικών κτηρίων (κατασκευή ειδικών αιθουσών, ειδικών αποχωρητηρίων,
ραμπών κ.λπ.),

•

προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού (σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες),

•

δωρεάν μεταφορά των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα Ειδικά Σχολεία,

•

επιχορήγηση των οικογενειών, για μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες, όταν η Επαρχιακή
Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποφασίζει τη φοίτησή τους, σε σχολείο εκτός της
εκπαιδευτικής τους περιφέρειας,

•

επιχορήγηση των Συνδέσμων Γονέων των Ειδικών Σχολείων για εφαρμογή προγραμμάτων
απασχόλησης των παιδιών, με στόχο την ψυχαγωγία και κοινωνικοποίησή τους,

•

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού,

•

εργοδότηση διοικητικού, εργατικού και γραμματειακού προσωπικού και κάλυψη λειτουργικών
εξόδων των εννέα Ειδικών Σχολείων.

Ο Προϋπολογισμός των Ειδικών Σχολείων για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων, την αγορά
εξοπλισμού και την εργοδότηση διοικητικού, εργατικού και γραμματειακού προσωπικού, ανέρχεται στα
€2.560.500.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. έχει, ως πρωταρχικό στόχο, την ανάπτυξη και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου
δυναμικού, το οποίο στελεχώνει την Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των Επιθεωρητών/ριών, των Διευθυντών/ριών των σχολείων, των εκπαιδευτικών των τάξεων και των
εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης στις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας και στις υποχρεώσεις του
κάθε μέλους της σχολικής μονάδας, αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο κάθε
σχολείο. Αυτό επιτυγχάνεται με:
•

ενδοϋπηρεσιακά συνέδρια και συναντήσεις,

•

προαιρετικά σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

•

συνέδρια και σεμινάρια που οργανώνονται από ειδικούς εμπειρογνώμονες που καλούνται από το
εξωτερικό.

1.1.5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί τον κύριο φορέα, μέσω του
οποίου, από το 1969, το Υ.Π.Π.Α.Ν. ενισχύει τις προσπάθειες της κυπριακής παροικίας στη Μεγάλη
Βρετανία, για διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και γλωσσικής
ταυτότητας των παιδιών και του συνόλου των μελών της.
Η Κ.Ε.Α. στελεχωνόταν από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέχρι και τη σχολική χρονιά 2016-2017
υπηρετούσαν με απόσπαση, σε ετήσια βάση, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.),
μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής (Υ.Π.Π.Α.Ν.). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αιτούνταν απόσπασης,
ανταποκρινόμενοι σε εγκύκλιο επιστολή του Υ.Π.Π.Α.Ν. το οποίο είχε την ευθύνη για την επιλογή τους
και την υποβολή σχετικής σύστασης στην Ε.Ε.Υ. Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 03.03.2017, του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 [Ν.19(Ι)/2017], οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που επιλέγονται να

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

21

υπηρετήσουν στην Κ.Ε.Α.,από τη σχολική χρονιά 2017-2018, δεν αποσπώνται αλλά μετατίθενται ή
τοποθετούνται από την Ε.Ε.Υ.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών στην Κ.Ε.Α., κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, ήταν 25. Η στελέχωση
της Κ.Ε.Α. συμπληρώνεται και από αριθμό επιτόπιου προσωπικού σε ωρομίσθια βάση. Ο αριθμός του
ωρομίσθιου επιτόπιου προσωπικού καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και το εγκεκριμένο κονδύλι. Κατά
τη σχολική χρονιά 2020-2021, εργοδοτήθηκαν 119 ωρομίσθιοι/ες εκπαιδευτικοί.
Τον συντονισμό των ενεργειών όλων των εκπαιδευτικών φορέων της Ελληνικής Παροικιακής
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία έχει ο Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης
(Ε.Φ.Ε.Π.Ε.). Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Π.Ε. είναι ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και
αντιπρόεδροι, οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των Εκπαιδευτικών Αποστολών Κύπρου και Ελλάδας. Ο
Ε.Φ.Ε.Π.Ε. διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο στην ίδρυση και λειτουργία σχολείων και την
αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, όσο και στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των αποδήμων.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες (αποστολή εκπαιδευτικών, επιμόρφωση
προσωπικού, έκδοση και αποστολή βιβλίων κ.ά.), για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του ρόλου της
Κ.Ε.Α. και των παροικιακών σχολείων.
Με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης που προσφέρεται από τα παροικιακά σχολεία, η Ειδική
Επιτροπή εκπόνησε νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τον Ιούλιο του 2019. Το Υ.Π.Π.Α.Ν., με βάση τετραετές πλάνο,
προωθεί τη σταδιακή εφαρμογή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος και προβαίνει σε ενέργειες οι
οποίες θα στηρίξουν τα σχολεία της Κ.Ε.Α για την εφαρμογή του. Λόγω δυσκολιών που προκάλεσε η
πανδημία COVID-19, η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί τη σχολική
χρονιά 2023-2024. Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση του
προσωπικού της Κ.Ε.Α. (μόνιμο και ωρομίσθιο προσωπικό) σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφία του
Αναλυτικού Προγράμματος σε διάφορα θέματα, καθώς και σε άλλους τομείς εκπαιδευτικής φύσεως.
Παράλληλα, εκπονήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος στο
νηπιαγωγείο και στην προδημοτική τάξη.

1.1.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας στους/στις Έλληνες/Ελληνίδες της
Διασποράς, το Υ.Π.Π.Α.Ν. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
•

Αποστέλλει βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε ελληνικά σχολεία και φορείς των ομογενών, μετά
από την εκ μέρους τους υποβολή σχετικού αιτήματος.

•

Φιλοξενεί ομάδες παιδιών από τις διάφορες παροικίες στις κατασκηνώσεις του. Κατά τη διάρκεια
της παραμονής των παιδιών, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Ελληνική
Γλώσσα και τον Πολιτισμό.

•

Προσφέρει εκπαιδευτικές διευκολύνσεις σε επαναπατριζόμενους ομογενείς στην Κύπρο, μέσω
ειδικών προγραμμάτων, τόσο μέσα στα σχολεία, όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας των
Επιμορφωτικών Κέντρων, όπως δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, σε παιδιά
και ενήλικες.

•

Από τις 27.02.2019, παραχωρεί τις υπηρεσίες δύο εκπαιδευτικών, αντί ενός, που ήταν
προηγουμένως, με στόχο τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στα παιδιά, όσο και στους
εκπαιδευτικούς των σχολείων του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Με νέα απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 29.07.2020 (αρ. Απόφασης 89.856), εγκρίθηκε η παραχώρηση
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υπηρεσιών και τρίτου εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

1.1.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Σκοπός του Προγράμματος Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων, είναι να δώσει την ευκαιρία
σε μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων της Κύπρου, να γνωρίσουν, να
αξιοποιήσουν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον, να αναπτύξουν σχέσεις και φιλίες με τα
συνομήλικά τους παιδιά, να γνωρίσουν την κυπριακή ιστορία, την Κύπρο και την κουλτούρα της. Τα
παιδιά από το εξωτερικό, που φιλοξενούνται στα προγράμματα, έχουν την ευκαιρία, να γνωρίσουν την
Ελληνική Γλώσσα, καθώς και τα ήθη και έθιμα της Κύπρου, αλλά και πληθώρα αξιοθέατων του τόπου
μας.
Οι Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν μακριά από το
οικογενειακό τους περιβάλλον, σε μία οργανωμένη κοινωνία, γεγονός που βοηθά, μεταξύ άλλων, στην
κοινωνικοποίηση, στην αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, στην αυτοοργάνωση και αυτοσυντήρηση, στην
ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και στη δημιουργία του συναισθήματος της ευθύνης. Επίσης,
συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του παιδιού και του προσφέρουν οργανωμένη ψυχαγωγία. Οι
Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις υπηρετούν τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, μέσα από τη
βιωματική περιβαλλοντική αγωγή και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην οργάνωση κοινωνικής
ζωής στην κατασκήνωση.
Το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό και τα
Αναλυτικά Προγράμματα, αφού, μέσα από αυτό, βρίσκουν πλήρη εφαρμογή, αρκετές θεματικές, καθώς
και τα γνωστικά αντικείμενα της Αγωγής Υγείας, της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της
Γεωγραφίας.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν τα
προγράμματα των Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε
ο Κορωνοϊός COVID-19. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. αναγκάστηκε να ακυρώσει όλα τα προγράμματα της Υπηρεσίας
Κατασκηνώσεων:
•

Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις Φθινοπώρου.

•

Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις Άνοιξης.

•

Θερινές Κατασκηνώσεις Προδρόμου.

•

Πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών από το εξωτερικό.

•

Πρόγραμμα Αποστολών παιδιών στο εξωτερικό.

1.1.8 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα, αποτελούν, σήμερα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης
ενηλίκων, στο πλαίσιο της προώθησης της διά βίου μάθησης στην Κύπρο. Ο γενικός σκοπός των
Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας, γενικότερα. Οι επιμέρους
στόχοι των Επιμορφωτικών Κέντρων, συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και τους
ευρύτερους στόχους του Υ.Π.Π.Α.Ν. για παροχή ευκαιριών «Διά Βίου Μάθησης», σε όλους τους πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων για την
αποτελεσματική ένταξη και δράση τους στην Ενωμένη Ευρώπη.
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Τα Επιμορφωτικά Κέντρα άρχισαν τη λειτουργία τους το 1952, κυρίως στην ύπαιθρο με 19
επιμορφωτικά κέντρα. Το 1960, με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτούργησαν 175
κέντρα με 3750 μέλη. Το 1974, επεκτάθηκαν και στις πόλεις και σήμερα καλύπτουν κάθε γωνιά των
ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, προσφέροντας ευκαιρίες επιμόρφωσης, σε χιλιάδες άτομα 15 ετών
και άνω. Παράλληλα, προσφέρονται μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά Δημοτικής
Εκπαίδευσης.
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα, προσφέρουν ποικιλία διεπιστημονικών θεμάτων, τα οποία εστιάζονται στη
διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών, στις τέχνες και χειροτεχνίες, σε πολιτιστικά προγράμματα,
στην υγεία, σε πρακτικές εφαρμογές, στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και σε άλλα θέματα
γενικής φύσεως.
Παράλληλα, τα Επιμορφωτικά Κέντρα, οργανώνουν κάθε χρόνο, δωρεάν μαθήματα, σε Ιδρύματα,
Στέγες Ενηλίκων, Κεντρικές Φυλακές, Στρατόπεδα, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και σε ειδικές
ομάδες στις οποίες φοιτούν αναλφάβητοι/ες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι/ες, εγκλωβισμένοι/ες,
κατάδικοι, στρατιώτες, ψυχικά ασθενείς και άτομα τρίτης ηλικίας. Προσφέρουν δωρεάν μαθήματα
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, σε παιδιά επαναπατρισθέντων Κυπρίων, σε αιτητές/αιτήτριες
ασύλου, σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και σε Τουρκοκύπριους/ες. Επίσης, προσφέρουν
δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της Τουρκικής Γλώσσας σε Ελληνοκύπριους/ες.
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, για την ποιότητα και το ευρύ
φάσμα θεμάτων που προσφέρουν. Η επιτυχία του θεσμού αποδεικνύεται μέσα από τη μαζική συμμετοχή
των πολιτών οι οποίοι κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 20.000. Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα
Επιμορφωτικά Κέντρα μέσα στο πλαίσιο της λήψης πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Παρόλα αυτά,
προσφέρθηκαν δωρεάν μαθήματα, μέσω διαδικτύου, σε ενήλικα άτομα, για εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, για παλιννοστούντες και μετανάστες, της αρμενικής, της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής και
της τουρκικής, τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία. Λειτούργησαν 21 ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 400
μέλη. Παράλληλα, λειτούργησαν 25 δωρεάν ομάδες στο σχολείο των φυλακών.
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1.2 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Δημόσια
Κοινοτικά
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019
2019-2020
2020-2021
272
76
331
9
72
399

273
74
331
9
66
393

273
78
331
9
62
*

Σε ό,τι αφορά στη σχολική χρονιά 2020-2021, τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, ονομαστικά και κατά
επαρχία, καθώς και ο μαθητικός πληθυσμός ανά σχολείο, παρουσιάζονται στους Πίνακες Α΄ (Δημόσια
και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία), Β΄ (Δημοτικά Σχολεία) και Γ΄ (Ειδικά Σχολεία) στο τέλος του Κεφαλαίου 1.

1.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Δημόσια
Κοινοτικά
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ειδικοί/ές Εκπαιδευτικοί
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Ειδικοί/ές Εκπαιδευτικοί)
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
Μόνιμοι/ες
Ωρομίσθιοι/ες
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019
2019-2020
2020-2021
783
107
4283

801
108
4339

814
114
4367

604

664

703

209

232

258

24
117
659

25
126
643

25
119
*

1.4 ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Δημόσια
Κοινοτικά
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (3 - 21 χρονών)
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019
2019-2020
2020-2021
11892
1893
52042
439
6071
21631

11883
1969
52768
465
5995
21342

12146
2077
51541
498
5020
*

* Τη σχολική χρονιά 2020-2021, λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν λειτούργησαν τα Επιμορφωτικά Κέντρα.
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1.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι αναπτυξιακές δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2021, αφορούσαν:
•

στην ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

•

στις επεκτάσεις/βελτιώσεις/επιδιορθώσεις σχολικών κτηρίων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

•

στην αγορά εξοπλισμού για τις μαθητικές λέσχες,

•

στην αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα Ειδικά Σχολεία,

•

στον εξοπλισμό εργαστηρίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας,

•

στον εξοπλισμό εργαστηρίων Οικιακής Οικονομίας,

•

στην αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου.

Η κατάσταση των αναπτυξιακών δαπανών, για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021, έχει ως εξής:
Αναπτυξιακές Δαπάνες
Κατηγορία Δαπανών

Ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Επεκτάσεις / βελτιώσεις / επιδιορθώσεις
σχολικών κτηρίων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξοπλισμός σχολείων
(Χορηγία Μαθητικών Λεσχών, αγορά
εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Ειδική
Εκπαίδευση / Σχεδιασμό και Τεχνολογία /
Οικιακή Οικονομία)
Ολοήμερο Σχολείο (Αγορά εκπαιδευτικού
εξοπλισμού)
ΣΥΝΟΛΟ

2019
Πραγματική
δαπάνη σε ΕΥΡΩ

2020
Πραγματική
δαπάνη σε ΕΥΡΩ

2021
Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός
σε ΕΥΡΩ

2.983.000

2.920.211

6.460.000

13.476.000

11.454.059

19.967.000

324.926

307.600

522.170

177.780

151.006

185.000

16.961.706

14.832.876

27.134.170
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Οι τακτικές δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2021, στη Δημοτική Εκπαίδευση, αφορούσαν:
•

στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και συντηρήσεων, καθώς και στην αγορά διαφόρων
αναλώσιμων υλικών για την εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά
Σχολεία, Ειδικά Σχολεία και Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων,

•

στη λειτουργία Ολοήμερων και Θερινών Σχολείων,

•

στην εκπαίδευση ενηλίκων,

•

στην παροχή εκπαιδευτικών διευκολύνσεων σε παροικιακά σχολεία του εξωτερικού και στον
Ελληνισμό της διασποράς.

Η κατάσταση των τακτικών δαπανών, για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021, είναι η ακόλουθη:
Τακτικές Δαπάνες
Κατηγορία Δαπανών
Επιχορήγηση Προδημοτικής
Εκπαίδευσης
Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης
Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης
Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θρησκευτικών Ομάδων
Ολοήμερο Σχολείο
Θερινό Σχολείο
Επιμορφωτικά Κέντρα
Διάφορα (Διευκολύνσεις Κυπριακών

2019
Πραγματική
δαπάνη σε
ΕΥΡΩ
10.451.300

2020
Πραγματική
δαπάνη σε
ΕΥΡΩ
10.727.872

2021
Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός
σε ΕΥΡΩ
10.978.196

25.354.650
8.445.209
1.000.000

27.363.145
9.079.898
1.120.000

27.768.378
10.161.500
1.000.000

7.076.538
630.760
1.781.638
692.552

6.593.895
612.741
1.408.043
486.658

7.500.000
855.000
2.128.000
932.180

55.432.647

57.392.252

61.323.254

Παροικιών, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αποστολή
βιβλίων στον Ελληνισμό της διασποράς)

ΣΥΝΟΛΟ

Τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα εγκεκριμένα κονδύλια για τα Επιμορφωτικά Κέντρα, λόγω της
αναστολής λειτουργίας τους, αξιοποιήθηκαν για παραχώρηση επιδομάτων στους/στις εκπαιδευτές/
εκπαιδεύτριες (60% του μισθού τους), έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για
προσφορά δωρεάν μαθημάτων, μέσω διαδικτύου, και για κάλυψη άλλων αναγκών που προέκυψαν
λόγω της πανδημίας.
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1.6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, έπειτα από αξιολόγηση των προτεραιοτήτων, προωθήθηκε η
ανέγερση, βελτίωση, επέκταση, αντικατάσταση και αντισεισμική αναβάθμιση σχολικών μονάδων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρότερων στεγαστικών προβλημάτων, σε
παγκύπρια κλίμακα.

1.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.7.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συνεχίστηκε η εφαρμογή των αναδομημένων Αναλυτικών
Προγραμμάτων, με εστίαση στην αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, ως εργαλείων για
τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και την υλοποίησή της, καθώς και για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της. Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται
να επιδείξει ο/η μαθητής/μαθήτρια στο τέλος κάθε τάξης ή επιπέδου, ενώ οι Δείκτες Επάρκειας
περιγράφουν τα διδακτέα, από τα οποία ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει αυτά που τον/τη βοηθούν
στη διδασκαλία του/της, για να οδηγήσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες στην επίτευξη των Δεικτών
Επιτυχίας. Οι Δείκτες Επάρκειας, δηλαδή, αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί από τον/την
εκπαιδευτικό, με στόχο την επίτευξη των καθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Δείκτες
Επιτυχίας).
Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αναθεώρηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη
βάση του πραγματικού διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Επίσης, γίνεται απλοποίηση των Δεικτών
Επιτυχίας και Επάρκειας, εκεί και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι αναθεωρημένοι Δείκτες είναι
αναρτημένοι στη σχετική ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.. Παράλληλα, συνεχίζεται η παραγωγή σχετικού
έντυπου και ψηφιακού διδακτικού υλικού και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη μορφή δικτύων
και ημερίδων. Η συνεχιζόμενη πανδημία δημιούργησε κατά το 2020-2021 διάφορα προβλήματα στην
ομαλή εφαρμογή των Δεικτών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης όπου χρειάστηκε.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην Προδημοτική Εκπαίδευση, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021
εφαρμόστηκε το αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρονώνΠροδημοτική), στο οποίο ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που προέκυψαν λόγω της αλλαγής στην ηλικία
εισδοχής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Για καλύτερη υλοποίηση του αναθεωρημένου
Αναλυτικού Προγράμματος, συνεχίστηκε και η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και στελεχών
προδημοτικής εκπαίδευσης στα θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

1.7.1.1 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του γλωσσικού μαθήματος, τη σχολική χρονιά 2015-2016,
ολοκληρώθηκε η προσπάθεια αναθεώρησης του Αναλυτικού Προγράμματος Ελληνικών (Δημοτική
Εκπαίδευση).
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Τη σχολική χρονιά 2018-2019, ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας για
το εν λόγω μάθημα, στη βάση των εξής τριών αξόνων:
Τοποθέτηση σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό)
Οργάνωση του λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης
Αξιολόγηση και κριτική κειμένων, ως προς το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητά τους.
Η Γλώσσα εκλαμβάνεται ως:
ένα σύστημα σημείων που διέπεται από κανόνες (γλώσσα ως δομή) και στην πραγμάτωσή του
διασυνδέεται και συνυπάρχει με άλλους σημειωτικούς τρόπους (εικόνα, ήχο, χειρονομίες κ.λπ.)
ένα δυναμικό μέσο επικοινωνίας και δράσης, που κάθε φορά εντάσσεται, προσαρμόζεται και
διαμορφώνει συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου και επιτελεί συγκεκριμένους στόχους
(γλώσσα ως λειτουργία)
προϊόν και μέσο κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας (γλώσσα ως σύστημα ιδεών και
αξιών).
Οι ποικίλες διαστάσεις της Γλώσσας συλλειτουργούν, μέσω πρακτικών γραμματισμού, που
προϋποθέτουν τη χρήση κειμένων σε διάφορα επικοινωνιακά και κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, για την
επίτευξη προσωπικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών στόχων.
Για σκοπούς διευκόλυνσης, υποστήριξης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής πράξης, αναπτύσσεται
συνεχώς σχετικό υποστηρικτικό υλικό για όλες τις τάξεις, όπως και υλικό που αφορά στην αξιοποίηση
των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια.
Σημαντική θέση στο γλωσσικό μάθημα κατέχει η Λογοτεχνία, με βασικό σκοπό τον λογοτεχνικό
γραμματισμό, ως μία μορφή γραμματισμού, η οποία συμβάλλει στην ευρύτερη γλωσσική αγωγή των
παιδιών, περιλαμβανομένης και της ικανότητάς τους για κριτική διερεύνηση κειμένων.
Η διδασκαλία των Ελληνικών καλύπτει, τόσο τη διαχρονική, όσο και τη συγχρονική, διάσταση της
ελληνικής γλώσσας.
1.7.1.2 Μαθηματικά
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών, έχει ως κύριο στόχο, να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/
μαθήτριες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αγαπήσουν τα Μαθηματικά και να κεντρίσει το
ενδιαφέρον και την επιθυμία τους να ασχοληθούν συστηματικά με αυτά. Παράλληλα, σκοπό έχει να
διασφαλίσει ότι κάθε άτομο θα αποκτήσει τις απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες που θα
του επιτρέψουν να διαβιώσει, ως αυτόνομο και παραγωγικό μέλος μιας σύγχρονης κοινωνίας. Στο
πλαίσιο της μαθηματικής επάρκειας των μαθητών/ριών, εντάσσονται η ανάπτυξη του μαθηματικού
συλλογισμού, της εννοιολογικής κατανόησης, της στρατηγικής λύσης προβλήματος, της διαδικαστικής
επάρκειας και της θετικής προδιάθεσης-αυτοπεποίθησής τους.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών, ακολουθώντας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την
Προδημοτική Εκπαίδευση μέχρι το Λύκειο, εδράζεται σε τέσσερις αρχές:
α) Οι μαθηματικές έννοιες διερευνώνται με τρόπο που υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των
μαθητών/ριών.
β) Δίνεται έμφαση στη λύση προβλήματος.
γ) Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθηματικής εκπαίδευσης.
δ) Όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες ενθαρρύνονται να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από ένα ποιοτικό
πρόγραμμα Μαθηματικών.
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών περιλαμβάνει πέντε θεματικές περιοχές: Αριθμοί και
Πράξεις, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μέτρηση, Στατιστική και Πιθανότητες. Για κάθε θεματική ενότητα
περιγράφονται: (α) Δείκτες Επιτυχίας και (β) Δείκτες Επάρκειας. Οι Δείκτες Επάρκειας αναλύονται σε
επίπεδα δραστηριοτήτων (προαπαιτούμενες γνώσεις, νέες έννοιες και αντίστοιχα παραδείγματα) και
παραδείγματα μαθηματικών πρακτικών. Η οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος, στη βάση των
δύο πιο πάνω αξόνων, διασφαλίζει τη συνοχή και διασύνδεση των μαθηματικών εννοιών, εντός και
μεταξύ των τάξεων, καθώς και την ισορροπία, μεταξύ της εννοιολογικής κατανόησης, της διαδικαστικής
επάρκειας και των εφαρμογών. Παράλληλα, παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο για την
επιδίωξη και διδασκαλία των απαραίτητων διδακτέων, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του/της
μαθητή/μαθήτριας. Αποτελεί έτσι, πυξίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο
διαθέσιμος διδακτικός χρόνος.
Παράλληλα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους διδακτικό υλικό για
τις τάξεις Α΄ - Στ΄. Βάση για τη συγγραφή του υλικού αυτού, αποτελούν αφενός, οι Δείκτες Επιτυχίας και
Επάρκειας και, αφετέρου, το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα, το διδακτικό
μοντέλο περιλαμβάνει την Εξερεύνηση, τη Διερεύνηση, τις Δραστηριότητες και τις Δραστηριότητες
εμπλουτισμού. Οι Εξερευνήσεις αποτελούν καταστάσεις που υποκινούν την περιέργεια των
μαθητών/ριών, προκαλούν το ενδιαφέρον τους και στις οποίες οι μαθητές/μαθήτριες εξερευνούν
ελεύθερα μία μαθηματική έννοια. Στις Διερευνήσεις, οι μαθητές/μαθήτριες εστιάζουν την προσοχή τους
στην υπό μελέτη έννοια, μέσα από ένα συγκεκριμένο και καθοδηγημένο πλαίσιο, το οποίο τους δίνει τη
δυνατότητα να διατυπώσουν υποθέσεις, να ελέγξουν την εγκυρότητα των υποθέσεών τους και να
καταλήξουν σε συμπεράσματα. Στις Δραστηριότητες, οι μαθητές/μαθήτριες οικοδομούν, εμπεδώνουν
και εφαρμόζουν τις μαθηματικές έννοιες. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό να
αξιοποιήσει, αν χρειάζεται, κάποιες από τις Δραστηριότητες Εμπλουτισμού, οι οποίες δίνονται
διαβαθμισμένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των
μαθητών/ριών.
Στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των μαθητών/ριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, το διδακτικό
υλικό των τάξεων Ε΄ και Στ΄, ακολουθεί τη δομή του διδακτικού υλικού Μαθηματικών του Γυμνασίου.
Συγκεκριμένα, στο διδακτικό υλικό των τάξεων Ε΄ και Στ΄ προστέθηκαν οι εξής υποενότητες: (α) Τι θα
μάθουμε: Παρατίθεται το περιεχόμενο και οι επιδιώξεις της ενότητας, όπως προκύπτουν από το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών, (β) Τι έχουμε μάθει: Παρατίθενται βασικές έννοιες από
προηγούμενες τάξεις, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των νέων εννοιών της ενότητας (γ) Νέες
Έννοιες: Παρατίθεται η νέα γνώση, που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες, με το πέρας της
μαθησιακής διαδικασίας του κάθε μαθήματος, (δ) Παραδείγματα: Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν
λύσεις ασκήσεων και καλύπτουν σημαντικές παραμέτρους του μαθήματος, έχοντας ως σκοπό την
καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών του μαθήματος, (ε) Δραστηριότητες Ενότητας: Οι
Δραστηριότητες Ενότητας αναφέρονται στις εμφάσεις της ενότητας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς, για περαιτέρω εξάσκηση, επανάληψη ή/και
αξιολόγηση.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021:
•

Αναθεωρήθηκε το διδακτικό υλικό της Στ΄ τάξης. Η αναθεώρηση του νέου διδακτικού υλικού
βασίστηκε στην ανατροφοδότηση που λήφθηκε από τους εκπαιδευτικούς που το είχαν
χρησιμοποιήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια (2017-2019). Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και η ανάγκη για ομαλή μετάβαση των παιδιών στα Μαθηματικά
της Α΄ Γυμνασίου. Επιπρόσθετα, το διδακτικό υλικό της Στ΄ τάξης έχει εμπλουτιστεί με ψηφιακές
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δραστηριότητες, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από την Ομάδα Μαθηματικών σε ανοικτές
ψηφιακές πλατφόρμες που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών, όπως
Graspable, GeoGebra και Desmos.
•

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
διεκπεραιώθηκαν παραγγελίες διδακτικών μέσων Μαθηματικών μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της επαρχίας
Λευκωσίας.

•

Ετοιμάστηκε επιπρόσθετο υλικό, το οποίο αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά με τις ενότητες των
βιβλίων) και τροποποιημένοι προγραμματισμοί για κάθε τάξη (Β΄-Στ΄), λαμβάνοντας υπόψη τις
συνέπειες της πανδημίας και την αναστολή της φοίτησης των μαθητών/ριών λόγω της πανδημίας.

•

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 - Ιουνίου 2021, η Ομάδα Μαθηματικών ετοίμασε 78 συνολικά
μαθήματα για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄, τα οποία οπτικογραφήθηκαν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
σε συνεργασία με τρεις εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα προβλήθηκαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου κατά την περίοδο της αναστολής φοίτησης των μαθητών/ριών λόγω της πανδημίας και
αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 από τους/τις εκπαιδευτικούς στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

•

Οι σύμβουλοι Μαθηματικών έκαναν μερικές διά ζώσης επισκέψεις στα σχολεία κατά την περίοδο
του Φθινοπώρου 2020 και στη συνέχεια πρόσφεραν συμβουλευτικό έργο στα σχολεία διαδικτυακά
μέσω της πλατφόρμας Teams.

•

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι της Ομάδας Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τα μέλη της
συγγραφικής ομάδας Μαθηματικών επιμόρφωσαν τους εκπαιδευτικούς δύο Ιδιωτικών Δημοτικών
Σχολείων της Ελλάδας. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση των ιδιωτικών
σχολείων τα οποία αγοράζουν και αξιοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών της Κύπρου.

•

Σε συνεργασία με την Ομάδα Επιθεώρησης Μαθηματικών της Μέσης Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Α.Ν.,
ετοιμάστηκε δοκίμιο για να δοθεί στα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου, με σκοπό τη διάγνωση παιδιών με
ρίσκο για λειτουργικό αναλφαβητισμό στα Μαθηματικά.

•

Ετοιμάστηκαν πέντε δοκίμια, για να χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης στα
παιδιά των τάξεων Β΄- Στ΄, σε 38 συνολικά σχολεία, με σκοπό τη διάγνωση παιδιών με ρίσκο για
λειτουργικό αναλφαβητισμό στα Μαθηματικά.

1.7.1.3 Αγγλικά
Από τη σχολική χρονιά 2011-2012, τα Αγγλικά διδάσκονται στα Δημοτικά Σχολεία από την Α΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου. Το 2015-2016, εφαρμόστηκε αναθεωρημένο ωρολόγιο πρόγραμμα, με αύξηση
στον χρόνο διδασκαλίας των Αγγλικών για τις μικρές τάξεις, έπειτα από εισηγήσεις Ειδικής
Επιστημονικής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, τα Αγγλικά διδάσκονται για δύο περιόδους την
εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η αύξηση του χρόνου για τη διδασκαλία των
Αγγλικών εφαρμόστηκε και στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, τα οποία εφαρμόζουν ενισχυμένο
πρόγραμμα Αγγλικών με τρεις περιόδους την εβδομάδα για όλες τις τάξεις Α΄-Στ΄.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος των Αγγλικών, έγινε
αντιστοίχιση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας με το εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να μπορούν να
προετοιμάζονται οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα.
Κατά την περίοδο της αναστολής φοίτησης των μαθητών/ριών, λόγω Κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκαν
διάφορες δράσεις με σκοπό τη στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών. Συγκεκριμένα,
ετοιμάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο αναρτήθηκε στην
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ειδική ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, ετοιμάστηκαν σενάρια για
τηλεοπτικές εκπαιδευτικές εκπομπές. Οι εκπομπές απευθύνονταν σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Α΄,
Β΄, Γ΄ και Δ΄ και περιλάμβαναν μαθήματα Αγγλικών τα οποία ήταν βασισμένα στα Αναλυτικά
Προγράμματα του μαθήματος. Επιπλέον, οι Σύμβουλοι του μαθήματος των Αγγλικών παρείχαν συνεχή
στήριξη στους/στις εκπαιδευτικούς, τόσο για τα διαδικτυακά μαθήματα που πραγματοποιούσαν, όσο και
για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου τους με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδικτυακές
επιμορφωτικές συναντήσεις, για όλες τις επαρχίες, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Αγγλικά. Οι
συναντήσεις είχαν σκοπό να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, τόσο στο δια ζώσης μάθημά τους κάτω
από συνθήκες COVID-19, όσο και στα διαδικτυακά τους μαθήματα. Ετοιμάστηκαν, επίσης, εισηγήσεις
για διαφοροποίηση του μαθήματος των Αγγλικών κάτω από συνθήκες COVID-19 οι οποίες στάλθηκαν
στους/στις εκπαιδευτικούς.
Σημειώνεται, παράλληλα, ότι η διδασκαλία των Αγγλικών στην Προδημοτική Εκπαίδευση συνεχίζει και
ενισχύεται μέσα από την εφαρμογή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3
χρονών-Προδημοτική), το οποίο υιοθετεί την εισαγωγή της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) μέσω της
προσέγγισης CLIL. Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στηρίζεται από το Συντονιστικό Κέντρο CLIL.
1.7.1.4 Αγωγή Υγείας
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, έγιναν επιμορφώσεις, οι οποίες είχαν στόχο την
ενημέρωση για το Αναλυτικό της Αγωγής Υγείας, με έμφαση το νέο εγχειρίδιο, «Ακεσώ και Ιασώ: Ένα
ταξίδι προαγωγής της Υγείας εν καιρώ πανδημίας», το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα συνδυασμού
όλων των θεματικών ενοτήτων του Αναλυτικού της Αγωγής Υγείας. Αξιοποιήθηκε η πανδημία ως
κεντρικό θέμα στην υλοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας του Αναλυτικού της
Αγωγής Υγείας.
Μέσα στο πλαίσιο του έργου της Ομάδας Εργασίας του Αναλυτικού Προγράμματος της Αγωγής Υγείας
και του Συμβουλευτικού της έργου, έγινε στήριξη παγκύπρια, μέσω των ακόλουθων επιμορφωτικών
δράσεων:
α) Σεπτέμβριος 2020 - Μάιος 2021:
Συμβουλευτικό έργο στις σχολικές μονάδες για τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, τις διδακτικές
προσεγγίσεις (μεθοδολογία) του μαθήματος, στο πλαίσιο των αναγκών των εκπαιδευτικών και του
Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής τους μονάδας. Πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια 40 επισκέψεις
σε σχολικές μονάδες και επιμορφώθηκαν γύρω στους/στις 700 εκπαιδευτικούς σε συναντήσεις.
β) Σεπτέμβριος 2020 - Οκτώβριος 2020:
Συγγραφή και αποστολή υλικού με τίτλο «Ας παίξουμε με αποστάσεις», σε όλες τις σχολικές μονάδες.
Στόχος το παιχνίδι στην Αγωγή Υγείας με έμφαση στην προαγωγή της υγείας των παιδιών μέσα από το
παιχνίδι.
γ) Δεκέμβριος 2020 - Μάιος 2021:
Συγγραφή και ενημέρωση στις σχολικές μονάδες για το εγχειρίδιο «Ακεσώ και Ιασώ: Ένα ταξίδι
προαγωγής της Υγείας εν καιρώ πανδημίας». Πραγματοποιήθηκαν 30 παγκύπριες συνεδρίες
προσωπικού με θέμα την προαγωγή της υγείας εν καιρώ πανδημίας και την αξιοποίηση του νέου
εγχειριδίου. Πραγματοποιήθηκαν και συνεδρίες προσωπικού με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Δημοτικής Εκπαίδευσης».
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δ) Μάρτιος 2021:
Διαδικτυακές επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα τη Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση στο Αναλυτικό της Αγωγής Υγείας.
ε) Απρίλιος 2021
Διαδικτυακό Συνέδριο Ενδοτμηματικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας. Παρουσίαση εργαστηρίου με θέμα
την προαγωγή της υγείας εν καιρώ πανδημίας.
στ) Μάιος 2021:
Διαδικτυακές Επιμορφωτικές Ημερίδες για εκπαιδευτικούς σε όλες τις πόλεις, σε συνεργασία με την
ΠΟΕΔ Λάρνακας, ΠΟΕΔ Λεμεσού και ΠΟΕΔ Πάφου, με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Δημοτικής Εκπαίδευσης». Επιμορφώθηκαν γύρω στους/στις 350
εκπαιδευτικούς.
1.7.1.5 Γεωγραφία
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, εφαρμόστηκε το αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα της
Γεωγραφίας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και για μέρος της Δ΄ τάξης
και Ε΄ τάξης, είχε συγγραφεί και διατεθεί στους/στις εκπαιδευτικούς διδακτικό υλικό βασισμένο στους
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας και σε σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις.
Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας της
Γεωγραφίας, πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις, τόσο σε επίπεδο κεντρικών επιμορφώσεων
των εκπαιδευτικών, όσο και σε επίπεδο δικτύων σχολείων. Όπου κρίθηκε αναγκαίο,
πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις και σε σχολική βάση. Επιπλέον, κατά την περίοδο αναστολής της
φοίτησης των παιδιών ως μέτρο προστασίας από την εξάπλωση του COVID-19, συνεχίστηκε η
προσπάθεια της στήριξης των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν. σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας. Επιπρόσθετα,
συνεχίστηκε η παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών μαθημάτων Γεωγραφίας, ως υποστήριξη της
εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
Παράλληλα, με συνεργασία του Υ.Π.Π.Α.Ν. και του Υφυπουργείου Τουρισμού, σχεδιάστηκε και
προκηρύχθηκε ετήσιος διαγωνισμός με θέμα τον τουρισμό στην Κύπρο. Ο διαγωνισμός με τίτλο
«Κοπιάστε την κοινότητά μας», που θα διοργανώνεται, ετησίως, ανάμεσα στους/στις μαθητές/ μαθήτριες
των τάξεων Γ΄ και Δ΄, αποσκοπεί στη γνωριμία με την Κύπρο και την καλλιέργεια τουριστικής
συνείδησης. Τον συντονισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του διαγωνισμού ανέλαβαν η
Ομάδα Αναλυτικού Προγράμματος Γεωγραφίας Δημοτικής σε συνεργασία με λειτουργούς του
Υφυπουργείου Τουρισμού.
Η Γεωγραφική Εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσα στο περιβάλλον τους (φυσικό και ανθρωπογενές), στοχεύει:
α) στην απόκτηση επαρκούς σώματος γνώσεων
• που περιέχει γνωσιολογικά εφόδια κριτικής ερμηνείας του πραγματικού κόσμου, έτσι που να
τίθενται οι βάσεις, ώστε οι αυριανοί πολίτες να ζουν ποιοτικά και ευτυχισμένα και να
συμμετέχουν επιτυχημένα στο νέο παγκοσμιοποιημένο πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό
περιβάλλον,
• που αποτελεί προϋπόθεση για σχεδιασμό του τοπικού ζωτικού χώρου δημιουργικά και
αποδοτικά, ώστε οι αυριανοί πολίτες να ζουν σε αρμονία, μέσα σε αυτόν,
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β)

γ)

στην καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων ανάλυσης του χώρου, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με
τα γεωγραφικά εργαλεία και την επαρκή γνώση, οι σημερινοί και αυριανοί πολίτες να είναι σε θέση
να σκέφτονται και να λαμβάνουν καλά πληροφορημένες και ορθολογικές αποφάσεις για τον χώρο,
σε ατομικό και, μέσω ενεργού συμμετοχής, σε συλλογικό επίπεδο,
στη διαμόρφωση πολιτών με τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να
παραδέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των περιβαλλόντων, και να
επιδεικνύουν διάθεση ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και του χώρου, σε τοπική περιφερειακή
και παγκόσμια κλίμακα.

Οι δράσεις του Υ.Π.Π.Α.Ν., αποσκοπούν στην αποτελεσματική ανάπτυξη και καλλιέργεια Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το συγκείμενο, η διδακτική της σύγχρονης σχολικής γεωγραφίας
οργανώνεται, με βάση τη διαδικασία της γεωγραφικής διερεύνησης (geographic inquiry), η οποία
περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων χωρικής σκέψης, την κατάκτηση εννοιών και τη συσχέτισή
τους με παραστάσεις για τον χώρο, μέσω ποικιλίας γεωγραφικών εργαλείων αναπαράστασης, καθώς
και διαδικασίες συλλογισμού. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται κατά τη διδασκαλία,
βασίζονται στις Γεωγραφικές Αναλυτικές Δεξιότητες. Οι Γεωγραφικές Αναλυτικές Δεξιότητες είναι η
κωδικοποίηση, για το μάθημα της Γεωγραφίας, φυσικών τρόπων χωρικής σκέψης.
Η ανάγκη καλλιέργειας της χωρικής σκέψης γίνεται πιο επιτακτική στις μέρες μας, καθώς η σύγχρονη
ζωή επιβάλλει εφαρμογή της γνώσης και της κρίσης, αλλά και λήψη αποφάσεων για τον χώρο. Η
εκδημοκρατικοποίηση της πρόσβασης σε πληθώρα χωρικών δεδομένων (μέσω του διαδικτύου και των
ψηφιακών υδρογείων) από τη μια και οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής από την άλλη, έχουν αναδείξει
την αναγκαιότητα καλλιέργειας χωρικών δεξιοτήτων, για οργάνωση, ανάλυση και αξιολογική κρίση, σε
ζητήματα χώρου, σε ιδιαίτερα σημαντικό ζητούμενο για την αρμονία ανθρώπων, κοινωνιών και
περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται, με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχολική βάση.
1.7.1.6 Θρησκευτικά
Το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο, συμβάλλει στην επιδίωξη για δημιουργία μιας
σύγχρονης, δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας, θεμελιωμένης στις αρχές και αξίες του λαού
μας, η οποία θα σέβεται κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής και καταγωγής.
Με σεβασμό στις αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και του πλουραλισμού, το μάθημα των
Θρησκευτικών διακρίνεται, αφενός, από την Κατήχηση και υπερβαίνει, αφετέρου, τη θρησκειολογική
θεώρηση. Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την ορθόδοξη πίστη
και το διαχρονικό, πανανθρώπινο φαινόμενο της θρησκείας. Επιπλέον, οι κύριοι στόχοι του μαθήματος
- που είναι η βίωση της αρμονικής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό
του και τη φύση - βοηθούν και προάγουν στην επίτευξη των στόχων μιας δημοκρατικής και ανθρώπινης
παιδείας.
Οι επιδιώξεις του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Θρησκευτικών, είναι, τα παιδιά να γνωρίσουν,
πρώτιστα, την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και, παράλληλα, να μάθουν για τις υπόλοιπες μεγάλες
χριστιανικές ομολογίες και τις άλλες θρησκείες, για να μπορούν να καλλιεργούν την αποδοχή και την
αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τον σύγχρονο κόσμο και να μην
οδηγούνται από άγνοια στον «θρησκευτικό συγκρητισμό», κατά τον οποίο όλες οι θρησκείες θεωρούνται
οι ίδιες.
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Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, η Ομάδα Θρησκευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
συνέχισε την προσπάθεια αναδόμησης του Αναλυτικού Προγράμματος Θρησκευτικών με την
αναπροσαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και των Δεικτών Επάρκειας σε όλες τις τάξεις. Κατά την ίδια
περίοδο, η Ομάδα Θρησκευτικών συνέχισε την παραγωγή διδακτικού υλικού που να συνάδει με το νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα των Θρησκευτικών.
Επίσης, μέλος της Ομάδας παρουσίαζε, επί τακτικής βάσεως, θέματα Θρησκευτικών εξ αποστάσεως
μέσω της συνεργασίας του Υ.Π.Π.Α.N. με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Η Ομάδα στήριξε, επίσης, την παραγωγή διδακτικού υλικού κατάλληλου για υλοποίηση του Αναλυτικού
Προγράμματος Θρησκευτικών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα, βασισμένου στη μαρωνιτική
χριστιανική παράδοση.
Στον τομέα της επιμόρφωσης, οργανώθηκαν προαιρετικά σεμινάρια επιμόρφωσης και σεμινάρια σε
σχολική βάση. Ακόμη, η Ομάδα παρείχε συμβουλευτικό έργο σε εκπαιδευτικούς και σχολεία, που
ζήτησαν τη βοήθειά της.
1.7.1.7 Ιστορία
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, βασικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι η καλλιέργεια
ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, με στόχο τη συμβολή στην εκπαίδευση κριτικά
σκεπτόμενων και ενεργών δημοκρατικών πολιτών. Αυτό επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης ιστορικού
γραμματισμού, της παράλληλης, δηλαδή, ανάπτυξης γνώσης περιεχομένου και επιστημολογικής
κατανόησης στην Ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση τόσο στην οικοδόμηση γεγονοτικής γνώσης
για το παρελθόν όσο και στη διαδικασία καλλιέργειας εννοιολογικής κατανόησης και δεξιοτήτων
ιστορικής διερεύνησης (επιστημολογική κατανόηση).
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, εφαρμόστηκαν οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας της Ιστορίας,
στο πλαίσιο εφαρμογής των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Δεικτών Επιτυχίας και
Επάρκειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, που αναμένεται να επιδείξει ο/η
μαθητής/μαθήτρια σε κάθε τάξη και κινούνται σε δύο βασικούς άξονες:
α) Ανάπτυξη ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσης περιεχομένου για το παρελθόν (περίοδοι,
γεγονότα, φαινόμενα και άνθρωποι του παρελθόντος)
β) Επιστημολογική κατανόηση της Ιστορίας (μέθοδοι και λογική της επιστήμης της Ιστορίας, κατανόηση
της ερμηνευτικής φύσης της ιστορικής γνώσης, των μορφών και των ορίων της ιστορικής γνώσης).
Στην περίπτωση της γνώσης περιεχομένου, οι Δείκτες περιγράφουν την απαραίτητη γνώση την οποία
θα πρέπει οι μαθητές/μαθήτριες να κατέχουν, ώστε να μπορούν να προσανατολιστούν στον χρόνο
(επαρκής γνώση). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εντοπισμό συνδέσεων ανάμεσα στις ιστορικές
περιόδους που μελετώνται και την ανάπτυξη μεγάλων εικόνων του παρελθόντος που περιγράφουν την
ιστορική εξέλιξη σε μεγάλες χρονικές περιόδους (συνεκτική γνώση). Οι Δείκτες επιστημολογικής
κατανόησης περιγράφουν διαφορετικά επίπεδα επιστημολογικής κατανόησης στην Ιστορία και
βασίζονται σε ερευνητικά μοντέλα προόδου, που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία στον χώρο
της Ιστορικής Παιδείας.
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Μέσα από το έργο της Ομάδας Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης, επιχειρείται η στήριξη των
εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των πιο πάνω μέσω της εισαγωγής μίας οικοδομιστικής διερευνητικής
προσέγγισης στη διδασκαλία του μαθήματος. Η στήριξη αυτή γίνεται τόσο σε επίπεδο επιμόρφωσης
όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.
Στα πλαίσια αυτά, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, η Ομάδα προχώρησε στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία θεμάτων της Ιστορίας της Κύπρου, τη διεξαγωγή σεμιναρίων σε
σχολική βάση και τη συγγραφή σεναρίων με θέμα τη Μυθολογία στο πλαίσιο του προγράμματος της
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Προσφέρθηκε, επίσης, συμβουλευτικό έργο μέσω εξ αποστάσεως
επικοινωνίας με σχολεία και εκπαιδευτικούς. Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
Κορωνοϊού COVID-19, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή δράσεων κεντρικής επιμόρφωσης.
1.7.1.8 Μουσική Αγωγή
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, συνεχίστηκε η προσπάθεια για την ολόπλευρη μουσική ανάπτυξη των
παιδιών. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών δράσεων στη βάση των
κύριων πυλώνων του Αναλυτικού Προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες του Αναλυτικού
Προγράμματος (Εκτέλεση φωνής και οργάνων, Ακρόαση και Σύνθεση/Αυτοσχεδιασμός) πρόσφεραν το
υπόβαθρο για πρωτότυπες βιωματικές και απολαυστικές μουσικές δράσεις, οι οποίες είναι βασικό
συστατικό των διαδικασιών δημιουργίας, ερμηνείας και πρόσληψης της μουσικής.
Με βάση τα πιο πάνω, συνεχίστηκε η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Δ΄ τάξη στη βάση των
Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας του μαθήματος, το οποίο ξεκίνησε να αναρτάται στην οικοσελίδα του
μαθήματος. Συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι αρχικές ενότητες της Δ΄ τάξης που περιλαμβάνουν:
•
Οδηγό Εκπαιδευτικού: Προγραμματισμός Ενοτήτων με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας
και σχέδια μαθημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν μεθοδολογικές υποδείξεις και περιγραφή
προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
•
Παρουσιάσεις Πολυμέσων με εικόνες, εργασίες, οπτικά ερεθίσματα, βίντεο και ηχητικά αρχεία που
συνοδεύουν κάθε διδακτική ενότητα.
•
Εποπτικά Μέσα των Ενοτήτων, που μπορούν να τυπώνουν οι εκπαιδευτικοί.
•
Μουσικά Αρχεία: Ενορχηστρώσεις και ζωντανές ηχογραφήσεις σε στούντιο από την ομάδα
Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης, των προτεινόμενων τραγουδιών και άλλων μουσικών
ερεθισμάτων που συνοδεύουν τις διδακτικές προτάσεις.
Σε ό,τι αφορά στον τομέα της επιμόρφωσης, οι δράσεις της ομάδας Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης
είχαν ως κύριο στόχο την προσφορά βοήθειας προς τους/τις εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/
Διευθύντριες σχολικών μονάδων για τη διεξαγωγή του μαθήματος σε συνθήκες πανδημίας.
Συγκεκριμένα, παράχθηκε υλικό και προτάσεις μαθημάτων στο πλαίσιο των υγειονομικών
πρωτοκόλλων και με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, το οποίο διανεμήθηκε στους/στις
εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το μάθημα. Επίσης η Επιθεωρήτρια του μαθήματος και οι Σύμβουλοι
πρόσφεραν συνεχή επιμόρφωση και στήριξη.
Κατά την σχολική χρονιά 2020-2021 συνεχίστηκε ο θεσμός που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2018-2019 και αφορούσε στην εισαγωγή μαθημάτων εκμάθησης μουσικών οργάνων
(εγχόρδων, πνευστών και κρουστών) στο πλαίσιο των Ενιαίων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.
Αυτή η δράση, εμπίπτει στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς περισσότερων μουσικών δράσεων, που
στοχεύουν στη μουσική εξέλιξη των μαθητών/ριών, και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή
και να μάθουν συγκεκριμένα μουσικά όργανα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών.
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Παράλληλα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίστηκε και η συνεργασία της ομάδας Μουσικής Αγωγής
Δημοτικής Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη ομάδα της Μέσης Εκπαίδευσης και το Ανοιχτό Σχολείο Δήμου
Στροβόλου, με τη δημιουργία ομάδων παιδιών Γ΄ και Δ΄ τάξης που διδάσκονται έγχορδα (βιολί) σε
απογευματινό χρόνο.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στα δημοτικά σχολεία λόγω της πανδημίας του COVID-19,
που συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, επέφεραν ιδιαίτερες δυσκολίες
στην διεξαγωγή του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής λόγω της βιωματικής και εργαστηριακής του
φύσης. Για αυτούς τους λόγους συνεχίστηκε η συνεργασία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και παράχθηκαν τηλεοπτικά μαθήματα Μουσικής Αγωγής, τα οποία
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν. για να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που η διεξαγωγή
του μαθήματος ήταν αδύνατο να γίνει διά ζώσης.
Η προσπάθεια της προσαρμογής του μαθήματος στις συνθήκες πανδημίας οδήγησε και στην
δημιουργία των «Ψηφιακών Καλάντων». Μέσα από τη συνεργασία σχολείων και εκπαιδευτικών από
όλες τις επαρχίες, τα οποία συντονίστηκαν από την Επιθεωρήτρια Μουσικής, δημιουργήθηκε ένα βίντεο,
στο οποίο τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν τα Κυπριακά Κάλαντα. Στη συνέχεια αυτό το βίντεο
προβλήθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του
Υ.Π.Π.Α.Ν. και έλαβε πολύ θετικά σχόλια τόσο από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες όσο και από το κοινό.
1.7.1.9 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.-Ε.Α.Α.)
Η Π.Ε.-Ε.Α.Α. αποτελεί σημαντική καινοτομία για τη Δημοτική Εκπαίδευση, αφενός γιατί έχει εισαχθεί
επίσημα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών/ριών μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος για την
Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και, αφετέρου, γιατί, μέσω της καθιέρωσης της
υλοποίησης της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το κάθε σχολείο, επιδιώκεται,
τα σχολεία, σταδιακά και μακροπρόθεσμα, να καταστούν αειφόρα.
Παρά το γεγονός ότι η χρονιά 2020-2021 ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά, λόγω της πανδημίας και της
υποχρεωτικής αναστολής μεγάλου μέρους των προγραμμάτων βιωματικής και εμπειρικής μάθησης που
υλοποιούνται στα σχολεία, αλλά και μέσα από το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Ε.Π.Α.Α.) του Υ.Π.Π.Α.Ν., εν τούτοις, πρωτότυπες δράσεις και πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν στα
σχολεία στο πλαίσιο κυρίως της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες συνοψίζονται σε σειρά
διαδικτυακών σεμιναρίων με έμφαση την παραγωγή και την κατανάλωση, την κλιματική αλλαγή και την
επισιτιστική ασφάλεια. Τα σεμινάρια τα οποία διεξήχθησαν από τη Μονάδα Ε.Π.Α.Α., αφορούσαν
εκπαιδευτικούς της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης.
Παράλληλα, και σε μια προσπάθεια να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί τόσο της δημοτικής όσο και της
προδημοτικής εκπαίδευσης για αποτελεσματική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της Π.Ε.Ε.Α.Α., με στόχο τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, δηλαδή του σχολείου που θα λειτουργεί ως
μοντέλο οργανισμού που προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή, μέσα από τη συνολική
αναδιαμόρφωσή του στα τρία βασικά επίπεδα λειτουργίας του:
α) το παιδαγωγικό (μαθησιακή και διδακτική διαδικασία),
β) το κοινωνικό/οργανωτικό (κουλτούρα, κοινωνικό κλίμα, εκπαιδευτική πολιτική) και
γ) το τεχνικό/οικονομικό (υποδομές, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές).
Ειδικότερα, για το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Π.Ε.-Ε.Α.Α., σημειώνεται ότι επιδίωξή του είναι να
καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες, οι αυριανοί πολίτες, ικανοί/ές να διαμορφώνουν συνθήκες αειφορίας
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και να υιοθετούν αειφόρους τρόπους ζωής, στη βάση της συμμετοχής τους στη λήψη απόφασης, της
παρέμβασης και αλλαγής και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, στη βάση του τρίπτυχου
περιβάλλον-οικονομία-κοινωνία. Σημειώνεται ότι, τα υφιστάμενα προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης έχουν ενσωματωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Π.Ε.-Ε.Α.Α.
Αξίζει να τονισθεί ότι για τη χρονιά 2020-2021, κατά την οποία το Κρατικό Δίκτυο Κ.Π.Ε. ανέστειλε τη
λειτουργία των προγραμμάτων του, λόγω της πανδημίας, το προσωπικό της Μονάδας για την Ε.Π.Α.Α.
εισήγαγε μία νέα σειρά καινοτόμων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον τίτλο τα
«Κ.Π.Ε. ταξιδεύουν στα σχολεία». Συγκεκριμένα όλα τα Κ.Π.Ε. του Κρατικού Δικτύου σχεδίασαν μία
σειρά περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία, τα οποία εφάρμοσαν στον χώρο
τηρώντας όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Θέματα όπως η ευημερία των ζώων, οι
επικονιαστές, η παραγωγή και η κατανάλωση, η κλιματική αλλαγή, τα απορρίμματα ήταν μόνο κάποια
από τα θέματα που αναπτύχθηκαν μέσα από τα προγράμματα αυτά.
Σημειώνεται, επίσης, ότι, στο διήμερο του εκπαιδευτικού της Δημοτικής Εκπαίδευση για τη σχολική
χρονιά 2020-2021, οργανώθηκαν από τη Μονάδα Ε.Π.Α.Α., σειρά εξ αποστάσεως σεμιναρίων
επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία είχαν στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των εκπαιδευτικών της
δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Αναλυτικού
Προγράμματος για την Π.Ε.-ΕΑΑ, αλλά και τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με τους στόχους της
Αειφόρου Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030 και την εξοικείωσή τους
με τους τρόπους ενσωμάτωσής τους στη σχολική μονάδα.
1.7.1.10 Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Ψηφιακές Τεχνολογίες
Tη σχολική χρονιά 2020-2021, παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, που επέβαλαν μία νέα
πρακτική στα σχολεία, το μάθημα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Ψηφιακές Τεχνολογίες», λειτούργησε
στα εργαστήρια του μαθήματος, με βάση τα πρωτόκολλα υγείας και ειδικές οδηγίες για την ασφαλή
διεξαγωγή του μαθήματος. Επίσης, όπου ήταν αναγκαίο, εφαρμόστηκε με αποτελεσματικότητα η εξ
αποστάσεως διδασκαλία, η οποία υποστηρίχθηκε από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό
βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος
(π.χ., παρουσιάσεις, ταινίες, φύλλα εργασίας, ιδέες απλών κατασκευών, σύνδεσμοι για δωρεάν
λογισμικά και εφαρμογίδια, κ.ά.).
Κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός των μαθητών/ριών, μέσα από τη
βιωματική εμπλοκή τους σε μια δημιουργική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, εκδόθηκαν δύο εγχειρίδια μαθητών/ριών, ένα για την Ε΄ και ένα για την Στ΄ τάξη, τα
οποία συγκεντρώνουν τις διάφορες εκδόσεις - ενότητες που προϋπήρχαν. Τα νέα βιβλία αποτελούν
κεντρικό άξονα της διδασκαλίας του μαθήματος. Στηρίζονται εξολοκλήρου στη διαδικασία λύσης
προβλήματος, η οποία αποτελεί και την κεντρική διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος. Μέσα από
προβληματισμό και διερεύνηση, προσφέρουν ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων, βελτίωση πρακτικών
δεξιοτήτων, αλλά και καλλιέργεια στάσεων και αξιών ως προς τη σχέση της τεχνολογίας με την κοινωνία,
την οικονομία και το περιβάλλον. Επιπλέον, στα νέα εγχειρίδια για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, έχουν ενταχθεί
δραστηριότητες για την ανάπτυξη της υπολογιστικής - αλγοριθμικής σκέψης και της ικανότητας
προγραμματισμού, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τον σύγχρονο κόσμο της γνώσης και
της πληροφορίας.
Για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και την εφαρμογή των στόχων του, έχουν εξοπλιστεί όλα τα
δημοτικά σχολεία, με σύγχρονα διδακτικά και ρομποτικά μέσα (συσκευές ελέγχου, ρομπότ εδάφους ProBot, λογισμικά, κ.ά.). Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, αγοράστηκαν επιπλέον ρομπότ εδάφους ΙnO-

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

38

Bot, τα οποία θα παραδοθούν στα σχολεία, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, με σχετικές
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
Τέλος, η ιστοσελίδα του μαθήματος, επικαιροποιήθηκε πλήρως, ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της σύγχρονης κοινωνίας.
1.7.1.11 Τέχνη (Εικαστική Αγωγή)
Οι Εικαστικές Τέχνες προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, με έμφαση στον κοινωνικό,
γνωστικό και συναισθηματικό τομέα. Ταυτόχρονα, καλλιεργούν τον σεβασμό και την κατανόηση
ανάμεσα στους ανθρώπους, καθώς και την ανάπτυξη θετικών στάσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία
και τον πολιτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η μάθηση και η διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες αποτελούν
βίωμα και θέτουν στο κέντρο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων τη
θέαση-παρατήρηση και την παραγωγή-δημιουργία.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών, έχει χαρακτήρα παιδοκεντρικό. Λαμβάνονται υπόψη τα
ενδιαφέροντα, οι εμπειρίες και οι ικανότητες των παιδιών και προωθείται η σύνδεσή τους με θέματα που
αφορούν στην καθημερινή ζωή και στο περιβάλλον, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική
έκφραση και κριτική σκέψη.
Η σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν ιδιαίτερη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα λόγω της πανδημίας. Οι
Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες και οι Σύμβουλοι Τέχνης, για να προωθήσουν και να στηρίξουν την
εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών στη διδακτική πράξη και στις δύσκολες
συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας, επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους τομείς δράσης:
•

Ανάπτυξη και εφαρμογή εικαστικών ενοτήτων με βάση το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη
λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν

•

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακών εικαστικών ενοτήτων με τη χρήση της πλατφόρμας MS
Teams και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν

•

Συνεργασία με την ακαδημαϊκό-συνεργάτη της Ομάδας Τέχνης για οργάνωση διαδικτυακής
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τον Μάρτιο του 2021 με τη χρήση της πλατφόρμας MS Teams.
Διεξήχθησαν τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια προς τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των επαρχιών.
Το σεμινάριο είχε τον τίτλο «Διάδραση και αλληλεπίδραση με έργα μοντέρνας τέχνης».

•

Καθοδήγηση και στήριξη εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία την περίοδο Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου 2021 και κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

•

Συγγραφή υποστηρικτικών κειμένων για διάφορες πτυχές του Αναλυτικού Προγράμματος.

•

Ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., νέων ενοτήτων βασισμένων στα εκπαιδευτικά
προγράμματα Εικαστικής Αγωγής, σε μουσεία και πινακοθήκες, με στόχο να βοηθήσουν τους/τις
εκπαιδευτικούς στον προγραμματισμό της εργασίας τους για εξ αποστάσεως διδασκαλία
(ασύγχρονη εκπαίδευση) τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

•

Συνέχιση της λειτουργίας της Πλατφόρμας Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής, στο
πλαίσιο της πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου Edmodo. Μέσω της συγκεκριμένης
πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Εικαστική Αγωγή έχουν την ευκαιρία να
επικοινωνούν με συναδέλφους/ισσές τους και να ανταλλάζουν πληροφορίες, σχέδια μαθήματος,
φωτογραφίες, βίντεο, με σκοπό τον εμπλουτισμό και βελτίωση της διδασκαλίας τους.

•

Επανέκδοση του τετραδίου τέχνης «Εικαστικό Ημερολόγιο» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες για
αποστολή του σε όλα τα δημοτικά σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2020. Το «Εικαστικό Ημερολόγιο»
χρησιμοποιείται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος Τέχνης, αλλά και
για εικαστικές εργασίες στο σπίτι.
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1.7.1.12 Φυσικές Επιστήμες
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι αρμόδιες ομάδες αποσπασμένων εκπαιδευτικών, συνέχισαν την
παραγωγή υποστηρικτικού υλικού με έμφαση στην ανάπτυξη τράπεζας ερωτήσεων αξιολόγησης, οι
οποίες αντιστοιχούν στους Δείκτες Επιτυχίας των ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος για τα
γνωστικά αντικείμενα Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (τάξεις Α΄- Δ΄) και Φυσικές Επιστήμες (τάξεις
Ε΄ και Στ΄). Παράλληλα, συνεχίστηκε η παραγωγή διδακτικού υλικού για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).
Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν διοργανώθηκαν επαρχιακές συναντήσεις. Σε επίπεδο σχολικών
μονάδων, οι ομάδες των αποσπασμένων εκπαιδευτικών επισκέφθηκαν τα σχολεία των περιφερειών
τους για σκοπούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
1.7.1.13 Φυσική Αγωγή
Η σχολική χρονιά 2020-2021 ξεκίνησε με επιμόρφωση με θέμα «Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής εν
καιρώ πανδημίας». Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης εν καιρώ πανδημίας. Η έμφαση δόθηκε σε θέματα διαχείρισης
του περιεχομένου, των υλικών, της μεθοδολογίας διδασκαλίας, της οργάνωσης των παιδιών και σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Απώτερος σκοπός, η ψυχική ενδυνάμωση όλων των παιδιών μέσα από
την ενασχόλησή τους με την άσκηση στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και στους περιορισμούς της.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Συμμετείχαν Διευθυντές/ Διευθύντριες των Δημοτικών
Σχολείων και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή
επιμόρφωση με θέμα «Καλές πρακτικές για διά ζώσης διδασκαλία στη βάση του υγειονομικού
πρωτοκόλλου και καλές πρακτικές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ποικίλα μέσα χρησιμοποιήθηκαν
(σύντομες ταινίες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και ηλεκτρονικά εργαλεία) έτσι ώστε να δοθεί ποικιλία
καλών πρακτικών για ποιοτική διά ζώσης διδασκαλία και για αποτελεσματική εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η επιμόρφωση έγινε σε απογευματινό χρόνο, σε δύο
διαφορετικές ημέρες και είχε διάρκεια 21/2 ωρών. Σε αυτή συμμετείχαν περίπου 600 εκπαιδευτικοί.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Επιθεωρητής, η Επιθεωρήτρια και οι Σύμβουλοι του μαθήματος
παρείχαν στήριξη, τόσο σε σχολική βάση όσο και εξ αποστάσεως, στους/στις εκπαιδευτικούς που
ανέλαβαν τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στις θεματικές του μαθήματος και σε άλλα
συναφή θέματα με τη Φυσική Αγωγή που θεωρούσαν αναγκαία οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί. Η στήριξη ήταν
συνεχής και περιλάμβανε σχεδιασμό, εφαρμογή, αξιολόγηση και επανασχεδιασμό νέων μαθημάτων στη
βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
στο πλαίσιο του υγειονομικού πρωτοκόλλου που αφορούσε στην πανδημία COVID-19.
O ετήσιος προγραμματισμός του μαθήματος, τροποποιήθηκε στο πλαίσιο των οδηγιών του
πρωτοκόλλου που αφορούσε στην πανδημία. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε υλικό με καλές πρακτικές σε
όλες τις θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής για περαιτέρω στήριξη
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το Υποστηρικτικό αυτό υλικό
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού υλικού Φυσικής Αγωγής, του Υ.Π.Π.Α.Ν. Επιπρόσθετα,
αναρτήθηκαν ενδεικτικά σχέδια μαθήματος για τη θεματική ενότητα της Γυμναστικής για την Γ΄ τάξη του
Δημοτικού.
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1.7.1.14 Προδημοτική Εκπαίδευση
Τον Σεπτέμβριο του 2020:
- Πραγματοποιήθηκε δίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση για νηπιαγωγούς διθέσιων και άνω
νηπιαγωγείων, με τίτλο «Πρακτικές οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο, στη
βάση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων». Στην εν λόγω επιμόρφωση παρουσιάστηκαν τέσσερις
θεματικές: Παιχνίδι, Μαθηματικά, Τομείς Ανάπτυξης Προσωπικής Κοινωνικής Συνειδητοποίησης και
Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης και Θεατρικό Παιχνίδι. Οι διαδικτυακές συναντήσεις
οπτικογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν για μελλοντική αναφορά νηπιαγωγών σε αυτές.
- Ετοιμάστηκε και στάλθηκε στα σχολεία αρχείο με τίτλο «Εισηγήσεις για πρακτικές οργάνωσης της
μαθησιακής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021». Στο εν λόγω αρχείο
παρουσιάζονται πρακτικές εισηγήσεις οργάνωσης της τάξης σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα από τη μια αλλά και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης από την
άλλη.
Τον Οκτώβριο του 2020, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά επαρχιακά δίκτυα, στα οποία συμμετείχαν
Διευθύντριες, Βοηθοί Διευθύντριες, Διευθύνουσες νηπιαγωγοί και νηπιαγωγοί μονοθέσιων
νηπιαγωγείων. Τα δίκτυα απασχόλησαν διοικητικά θέματα, θέματα διαχείρισης θεμάτων τα οποία
προκύπτουν από την πανδημία καθώς, επίσης, και καλές πρακτικές οργάνωσης του προγράμματος του
νηπιαγωγείου σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης.
Τον Νοέμβριο του 2020 ξεκίνησε η ετήσια εις βάθος επιμόρφωση νηπιαγωγών στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στις θεματικές: Μαθηματικά, Γλωσσική Αγωγή, Φυσικές
Επιστήμες, CLIL, Παιχνίδι και Προσωπική Κοινωνική Συνειδητοποίηση - Συναισθηματική Ενδυνάμωση.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με παγκύπρια ακροατήρια. Για πρώτη χρονιά, η
επιμόρφωση στα Μαθηματικά προσφέρθηκε εξ ολοκλήρου για νηπιαγωγούς μονοθέσιων
νηπιαγωγείων.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, η ιστοσελίδα προδημοτικής εκπαίδευσης του
Υ.Π.Π.Α.Ν. εμπλουτίστηκε με υποστηρικτικό υλικό νηπιαγωγών. Αναρτήθηκαν προτάσεις καλών
πρακτικών, τόσο για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, όσο και για τον τομέα ανάπτυξης της
Νοητικής Ενδυνάμωσης.
Τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης, για παιδιά
προδημοτικης ηλικίας. Ο κύκλος περιλαμβάνει 35 επεισόδια στις θεματικές: Μαθηματικά, Γλωσσική
Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Σπουδές, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Μουσική Αγωγή και
απευθύνεται όχι μόνο στα παιδιά και τους γονείς τους αλλά και σε νηπιαγωγούς ως προτάσεις καλών
πρακτικών. Τα επεισόδια ετοιμάστηκαν και υλοποιήθηκαν από νηπιαγωγούς, υπό την εποπτεία της
Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και η τεχνική ετοιμασία και επεξεργασία έγινε από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Όλα
τα
επεισόδια
είναι
αναρτημένα
στην
ιστοσελίδα
του
Υ.Π.Π.Α.Ν.:
https://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/webtv .

1.7.2 ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1.7.2.1 Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Σχολείο
Κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000, έγινε παγκύπρια πειραματική εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου
Σχολείου, σε εννέα δημοτικά σχολεία (4 αστικά σχολεία και 5 σχολεία της υπαίθρου).
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Η πειραματική αυτή εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, αξιολογήθηκε από Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Οργάνωσης Επιθεωρητών/ριών Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Π.Ο.Ε.Δ.
και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αξιολόγησης της εφαρμογής του Ολοήμερου
Σχολείου, τον Μάιο του 2000, ετοιμάστηκε σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στον τότε Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού. Με βάση την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο θεσμός του Ολοήμερου
Σχολείου, κρίθηκε ως επιτυχής και επωφελής, από κοινωνική και εκπαιδευτική άποψη.
Με τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Π.Π.Α.Ν. και της Π.Ο.Ε.Δ., για επέκταση του θεσμού, κατά τη σχολική
χρονιά 2000-2001, εφαρμόστηκε ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου μέχρι τις 4:00 μ.μ. σε 25 σχολεία
παγκύπρια. Από τότε ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου συνεχίστηκε και επεκτάθηκε,
μετά από απαίτηση πολλών σχολείων, ως ακολούθως:
Αριθμός Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων

Τα Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία, λειτουργούν σε προαιρετική βάση, ως ολοήμερα, από τον Οκτώβριο
μέχρι τον Μάιο, με τρεις ή τέσσερις πρόσθετες απογευματινές περιόδους, καθημερινά, σε δύο ζώνες,
μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ. Μέχρι και τη σχολική χρονιά 2015-2016, το Προαιρετικό
Ολοήμερο Σχολείο, λειτουργούσε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (εκτός Τετάρτης). Η πενθήμερη
λειτουργία του εφαρμόστηκε από τη σχολική χρονιά 2016-2017, με σχετική απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Το πρωινό Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα, παραμένει ως έχει και λειτουργεί, με βάση τους
ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Στο εβδομαδιαίο απογευματινό
πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, περιλαμβάνονται, εκτός από τη σίτιση,
πέντε περίοδοι διδασκαλίας για διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας και δέκα περίοδοι για διδασκαλία
μαθημάτων, όπως: Αγγλικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μουσική, Γυμναστική, Τέχνη, Σχεδιασμός και
Τεχνολογία, Παραδοσιακός Χορός και Θέατρο.
Ο αριθμός των παιδιών κατά τμήμα, κυμαίνεται από 8-25 παιδιά, ανάλογα με το θέμα και τις
ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Σημειώνεται ότι, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, στη βάση των

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

42

μέτρων για την πανδημία COVID-19, ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα ορίστηκε στα 20 παιδιά. Η
διαμόρφωση των τμημάτων και των ομάδων εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. φροντίζει για τον κατάλληλο εξοπλισμό όλων των σχολείων που λειτουργούν ως
ολοήμερα.
Οι μαθητές/μαθήτριες γευματίζουν υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών. Τα έξοδα για τη σίτιση των παιδιών
και τις αναγκαίες διευθετήσεις για την προμήθεια/παρασκευή του γεύματος αναλαμβάνουν οι γονείς των
παιδιών. Το είδος του φαγητού και το πρόγραμμα σίτισης ακολουθεί συγκεκριμένο διαιτολόγιο, που
συμφωνείται από το Υ.Π.Π.Α.Ν. και τους γονείς. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. επιχορηγεί μέρος του ποσού για τη
σίτιση ορισμένου αριθμού άπορων μαθητών/ριών.
1.7.2.2 Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006, εφαρμόστηκε, σε πειραματική βάση, ο θεσμός του Προαιρετικού
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε δέκα τμήματα Προδημοτικής σε εννέα Δημόσια Νηπιαγωγεία της
υπαίθρου.
Κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007, ο θεσμός επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να καλύψει συνολικά 16
τμήματα Προδημοτικής σε 14 Δημόσια Νηπιαγωγεία παγκύπρια. Από τότε ο θεσμός των Προαιρετικού
Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, μετά από απαίτηση πολλών
σχολείων, ως ακολούθως:
Αριθμός Προαιρετικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

Τα Δημόσια Νηπιαγωγεία, λειτουργούν σε προαιρετική βάση ως ολοήμερα, από τον Οκτώβριο μέχρι
τον Μάιο, με τρεις ή τέσσερις πρόσθετες απογευματινές περιόδους, καθημερινά, σε δύο ζώνες, μέχρι
τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ. Μέχρι και τη σχολική χρονιά 2015-2016, το Προαιρετικό Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο λειτουργούσε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (εκτός Τετάρτης). Η πενθήμερη λειτουργία
του εφαρμόστηκε από τη σχολική χρονιά 2016-2017, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το πρωινό Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα, παραμένουν ως έχουν και λειτουργούν με βάση τους
ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων. Στο εβδομαδιαίο απογευματινό
πρόγραμμα περιλαμβάνονται, εκτός από τη σίτιση, πέντε περίοδοι για ύπνο ή ξεκούραση και δέκα
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περίοδοι για δημιουργικές δραστηριότητες στα παρακάτω θέματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, εξοικείωση με
την Τεχνολογία, Θέατρο, Μουσική, Χορός, Εικαστική Έκφραση, Φυσική Αγωγή, Ομαδικά παιχνίδια.
Ο αριθμός των παιδιών κατά τμήμα δεν υπερβαίνει τα 25. Σημειώνεται ότι, κατά τη σχολική χρονιά 20202021, στη βάση των μέτρων για την πανδημία COVID-19, ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα ορίστηκε στα
20 παιδιά.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. φροντίζει για τον κατάλληλο εξοπλισμό όλων των νηπιαγωγείων που λειτουργούν ως
ολοήμερα.
Τα παιδιά γευματίζουν υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών. Τα έξοδα για τη σίτιση και όλες τις αναγκαίες
διευθετήσεις για την προμήθεια/παρασκευή του γεύματος αναλαμβάνουν οι γονείς των παιδιών. Το
είδος του φαγητού και το πρόγραμμα σίτισης ακολουθεί συγκεκριμένο διαιτολόγιο, που συμφωνείται
από το Υ.Π.Π.Α.Ν. και τους γονείς. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. επιχορηγεί μέρος του ποσού για τη σίτιση ορισμένου
αριθμού άπορων παιδιών.
1.7.2.3 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας, που καθιστούν αναγκαία την εξέλιξη του εκπαιδευτικού
συστήματος, έτσι ώστε να περιλαμβάνει νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης, νέα
γνωστικά αντικείμενα, αναβαθμισμένες υποδομές και αναπροσαρμοσμένο Αναλυτικό και Ωρολόγιο
Πρόγραμμα, το Υ.Π.Π.Α.Ν. προχώρησε, τη σχολική χρονιά 2006-2007, στην αναδόμηση του θεσμού
του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, εφαρμόζοντας, σε πιλοτική βάση, τον θεσμό του Ενιαίου
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, σε εννέα Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις επαρχίες.
Κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008, ο θεσμός επεκτάθηκε σε 15 Δημοτικά Σχολεία, αριθμός που
παρέμεινε μέχρι τη σχολική χρονιά 2009-2010.
Η πρώτη φάση πιλοτικής εφαρμογής διήρκησε τρία χρόνια και ολοκληρώθηκε τη σχολική χρονιά 20082009. Κάθε χρόνο Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, διενεργούσε αξιολόγηση του θεσμού. Τον Ιούνιο του
2009 αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, νέο πλαίσιο λειτουργίας, στη βάση των εισηγήσεων
της Επιτροπής Αξιολόγησης και των επισημάνσεων του Υ.Π.Π.Α.Ν. Το νέο πλαίσιο εφαρμόστηκε, κατά
τη δεύτερη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού, τη σχολική χρονιά 2009-2010.
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2009-2010, ολοκληρώθηκε η τετράχρονη πιλοτική εφαρμογή του
θεσμού. Ειδική Επιτροπή μελέτησε το τελικό πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο επέκτασης του θεσμού
και ετοίμασε Πρόταση, η οποία προωθήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Ιούνιο
του 2010. Στην Επιτροπή συμμετείχαν, εκπρόσωποι του Υ.Π.Π.Α.Ν., του Υπουργείου Οικονομικών, της
Επιτροπής Αξιολόγησης του θεσμού, της Π.Ο.Ε.Δ., της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο εξωτερικός Σύμβουλος των Ενιαίων
Ολοήμερων Σχολείων.
Το τελικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού, τέθηκε σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2010-2011, ενώ
με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 16 Φεβρουαρίου 2011, το Ενιαίο Ολοήμερο
Σχολείο αποτελεί τύπο Δημόσιου Σχολείου.
Από τη σχολική χρονιά 2010-2011, ο θεσμός του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται
σε 14 Δημοτικά Σχολεία.
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Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι λειτουργικές ρυθμίσεις του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου είναι πολύ
διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν στα υφιστάμενα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Το Ενιαίο
Ολοήμερο Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, με ενιαία διεύθυνση και προσωπικό, αλλά
και με αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, λειτουργούν από τις 7:45 π.μ. μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ.
τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και μία ημέρα (Τετάρτη) από
τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ. Οι διδακτικές περίοδοι είναι συνολικά 43 (για λειτουργία μέχρι τις 3:05
μ.μ.) ή 47 (για λειτουργία μέχρι τις 4:00 μ.μ.), δηλαδή προστίθενται 8 ή 12 διδακτικές περίοδοι, ανάλογα,
στις υφιστάμενες.
Οι 8 ή 12 πρόσθετες διδακτικές περίοδοι αξιοποιούνται για την ενίσχυση του μαθήματος των Αγγλικών,
την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής, την εφαρμογή δραστηριοτήτων «Αγωγής Ζωής» και
την εισαγωγή της διδασκαλίας θεμάτων ενδιαφέροντος (π.χ. χορός, κολύμπι, τάε-κβο-ντο, μπαλέτο,
θέατρο κ.λπ.). Στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία το μάθημα των Αγγλικών και τα θέματα ενδιαφέροντος
διδάσκονται από διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Στις τέσσερις ημέρες που υπάρχει απογευματινή φοίτηση, προσφέρεται γεύμα στους/στις μαθητές/
μαθήτριες με διαιτολόγιο που ετοιμάζεται από ειδικούς διατροφολόγους. Το φαγητό παρασκευάζεται και
προμηθεύεται από εστιατόρια, εκτός εκείνων των περιπτώσεων, όπου η σχολική μονάδα έχει
αποφασίσει διαφορετικά. Το φαγητό προσφέρεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος
λειτουργεί ως τραπεζαρία. Πρόσθετο βοηθητικό προσωπικό εξυπηρετεί στο σερβίρισμα και στην
καθαριότητα, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες γευματίζουν, υπό την επίβλεψη καθορισμένου αριθμού
εκπαιδευτικών. Το κόστος του φαγητού καλύπτεται από τους γονείς, ενώ το Υ.Π.Π.Α.Ν. επιχορηγεί
μέρος του κόστους της σίτισης των μαθητών. Το ποσό της επιχορήγησης αυτής ανέρχεται στα €470 ανά
μαθητή/μαθήτρια και καλύπτει το 20% του συνόλου των εγγεγραμμένων μαθητών/ριών των σχολείων,
εκτός από τα σχολεία που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, όπου το Υ.Π.Π.Α.Ν. επιχορηγεί τη σίτιση για
το σύνολο των μαθητών/ριών, στο πλαίσιο της στήριξης των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Για την καλύτερη λειτουργία και στήριξη των Ε.Ο.Σ. λειτουργεί Δίκτυο Διευθυντών/ριών, το οποίο
επιτρέπει τη λύση προβλημάτων και την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των
Διευθυντών/ριών των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του θεσμού από το
Κέντρο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Έρευνας. Η αξιολόγηση περιλάμβανε επισκέψεις σε σχολεία,
ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Τα πορίσματα της αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη από το Υ.Π.Π.Α.Ν.
και, βάσει των εισηγήσεων της έρευνας και της ανατροφοδότησης από το Δίκτυο των Διευθυντών/ριών
των Ε.Ο.Σ., υποβλήθηκε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αναθεώρηση των Ωρολογίων
Προγραμμάτων.
Στις 17 Απριλίου 2019, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφ. 87.301), εγκρίθηκε η
αναθεώρηση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων. Το αναθεωρημένο
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών, ως υποχρεωτικό μάθημα
στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ όλων των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, για δύο διδακτικές περιόδους την
εβδομάδα.
Στις 31 Μαρτίου 2021, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφ. 91.064), εγκρίθηκε η
ένταξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου (Λευκωσία) στον θεσμό των Ε.Ο.Σ. Επιπλέον, με άλλη
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Απόφασή του, στις 7 Ιουλίου 2021 (αρ. Απόφ. 91.442), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον
τερματισμό της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Αψιούς ως Ε.Ο.Σ, διατηρώντας έτσι τον αριθμό των
Ε.Ο.Σ. σε 14 σχολεία παγκύπρια.

1.7.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η λειτουργία Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) από το Υ.Π.Π.Α.Ν., κατά την περίοδο των
καλοκαιρινών διακοπών, αποτελεί ένα γενικότερο αίτημα της κοινωνίας και καλύπτει πολλαπλές
κοινωνικές και άλλες ανάγκες.
Το Πρόγραμμα των Θ.Δ.Σ., εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, το καλοκαίρι του 2015 σε 22 δημοτικά
σχολεία και συνεχίστηκε το καλοκαίρι του 2016 σε 22 δημοτικά σχολεία και δύο νηπιαγωγεία. Το
καλοκαίρι του 2017 και 2018 εφαρμόστηκε σε 24 δημοτικά σχολεία και έξι νηπιαγωγεία, το 2019 σε 27
δημοτικά σχολεία και εφτά νηπιαγωγεία, το 2020 σε 30 δημοτικά σχολεία και 11 νηπιαγωγεία και το
2021 σε 35 δημοτικά σχολεία και 14 νηπιαγωγεία, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, κατά την
περίοδο του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Η χρησιμότητα της λειτουργίας τους είναι ευρέως αποδεκτή, γιατί μεταξύ άλλων:
•

Αμβλύνεται η ανισότητα ευκαιριών, που υπάρχει ανάμεσα σε παιδιά εύπορων και φτωχών
οικογενειών, για τις ευκαιρίες που αφορούν στη δημιουργική απασχόληση, κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών.

•

Δίνεται ευκαιρία για ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών με δημιουργικές
δραστηριότητες.

•

Περιορίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς, αναφορικά με την
επίβλεψη των παιδιών τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα σχολεία είναι κλειστά.

•

Προλαμβάνεται και περιορίζεται η παιδική παραβατικότητα. Τα παιδιά απασχολούνται επωφελώς
και δεν έχουν χρόνο να αναπτύξουν αντικοινωνική συμπεριφορά και δράση.

•

Καταπολεμείται η μεγάλης χρονικής διάρκειας τηλεθέαση και άλλες κακές συνήθειες.

•

Δίνεται η ευκαιρία για σίτιση των παιδιών που το έχουν ανάγκη.

•

Μεγιστοποιείται η χρήση των σχολικών κτηρίων και των σχολικών εγκαταστάσεων, πέρα από τη
χρήση τους για τα κανονικά μαθήματα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός σχολικού
έτους.

•

Δίνεται ευκαιρία για εργοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών.

Τα 49 Θ.Δ.Σ. (35 δημοτικά σχολεία και 14 δημόσια νηπιαγωγεία) που λειτούργησαν το καλοκαίρι του
2021, άρχισαν τη λειτουργία τους αμέσως, μετά το κλείσιμο των σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές
και συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι και την προτελευταία Παρασκευή του Ιουλίου
(22 Ιουνίου
- 23 Ιουλίου 2021).
Από τη σχολική χρονιά 2019-2020, τα Θ.Δ.Σ. λειτουργούν και σε απογευματινό χρόνο. Πέρα από το
συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας τους - Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, επτά περιόδους την κάθε ημέρα
(07:45 π.μ. - 1:05 μ.μ.) - η λειτουργία τους επεκτάθηκε (σε προαιρετική βάση) μέχρι τις 4:00 μ.μ.
καθημερινά. Τα Θ.Δ.Σ. στελεχώνονται με μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και
Ειδικής Εκπαίδευσης με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, διοίκησης και διεύθυνσης, καθώς και με
αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς.
Στα Θ.Δ.Σ εφαρμόζεται ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες είναι συνυφασμένες με τα ενδιαφέροντα, τις διαφορετικές ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών
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(Εικαστική έκφραση, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Μουσική, Θέατρο, Μουσική και κίνηση - χορός,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Αγωγή Ζωής - Οικιακή Οικονομία, θέματα συναφή με την περίοδο του
καλοκαιριού, Ομαδικά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Παραμύθι, Κουκλοθέατρο κ.λπ.).
Για τη λειτουργία του προγράμματος, το Υ.Π.Π.Α.Ν. επιχορηγεί τις Σχολικές Εφορείες των Θ.Δ.Σ. , για
τη μισθοδοσία του βοηθητικού προσωπικού (τροχονόμοι, σχολικοί/ές βοηθοί/συνοδοί), τα λειτουργικά
έξοδα και την αγορά διδακτικών μέσων.

1.7.4 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α΄
ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Υ.Π.Π.Α.Ν., με απώτερο στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλλε,ι για ποιοτική βελτίωση
και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και έχοντας ως πρώτιστο μέλημά του το καλώς
νοούμενο συμφέρον και την πρόοδο όλων των παιδιών, μελέτησε το θέμα της ηλικίας πρώτης εγγραφής
στην Προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, το
Υ.Π.Π.Α.Ν. ετοίμασε σχετικό Κείμενο Πολιτικής. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, και
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, το Υ.Π.Π.Α.Ν. προώθησε
σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνεδρία του, με ημερομηνία 9
Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε (Αρ. Απόφ. 84.078) τη διατήρηση του ορίου ηλικίας για υποχρεωτική
φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο στην ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών, ως έχει σήμερα.
Ταυτόχρονα, όμως, αποφάσισε τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής των παιδιών στην
Προδημοτική τάξη από την ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών στην ηλικία 5 χρονών και στην Α΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου από την ηλικία των 5 χρονών και 8 μηνών στην ηλικία των 6 χρονών (πριν από την
1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν στο σχολείο). Για την Προδημοτική τάξη, η
αύξηση άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από τη σχολική χρονιά 2019-2020 και ολοκληρώθηκε τη
σχολική χρονιά 2020-2021, ενώ για την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου η αύξηση άρχισε να εφαρμόζεται
σταδιακά από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και θα ολοκληρωθεί τη σχολική χρονιά 2021-2022. Για την
υλοποίηση των πιο πάνω, έγινε τροποποίηση των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
(Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμων.
Μία σειρά από ερευνητικά δεδομένα, τόσο από διεθνείς όσο και από τοπικές έρευνες, καθώς και η
εμπειρία των εκπαιδευτικών και των γονέων, συνηγορούν στο γεγονός ότι στην ηλικία των 5 χρονών και
8 μηνών, ηλικία εισδοχής στο δημοτικό, ορισμένα παιδιά, στην πλειοψηφία τους αγόρια, είναι μαθησιακά
και συναισθηματικά ανώριμα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.
Ταυτόχρονα, η μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας, καθώς και η σωματική και
γνωστική τους ανάπτυξη ποικίλλουν σημαντικά. Τα οφέλη που θα προκύψουν για τα παιδιά από την
αλλαγή αυτή, η οποία λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά και μόνο το δικό τους συμφέρον, αναμένεται στο
μέλλον να είναι πολλαπλά. Η επέκταση του ορίου ηλικίας προωθήθηκε για εκπαιδευτικούς και μόνο
λόγους, αφού θα δώσει τη δυνατότητα στα επηρεαζόμενα παιδιά να φοιτήσουν τόσο στην Προδημοτική
όσο και, κυρίως, στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, έχοντας μεγαλύτερη μαθησιακή και
συναισθηματική ετοιμότητα και ωριμότητα. Η αλλαγή αυτή αποτελεί και ένα από τα μέτρα πρόληψης
που μπορούν να υιοθετηθούν, ώστε, τα ποσοστά των μαθητών/ριών με μεγάλη πιθανότητα να
παραμείνουν γλωσσικά και μαθηματικά αναλφάβητοι να μειωθούν και να προωθηθεί η σχολική επιτυχία
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/ριών.
Η σταδιακή εφαρμογή της αλλαγής, γίνεται, έτσι ώστε, να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους
εμπλεκομένους να προετοιμαστούν κατάλληλα και η μετάβαση να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται. Με τον
τρόπο αυτό, παρέχεται έγκαιρη προειδοποίηση και επαρκής χρόνος προετοιμασίας προς όλους τους
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γονείς/κηδεμόνες. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου έχει αναδιαμορφωθεί και εμπλουτιστεί,
ώστε να προσφέρει στα παιδιά νέες μαθησιακές εμπειρίες, ανάλογα με την ηλικία τους.

1.7.5 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης διέπεται από τους περί Λειτουργίας των
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 έως 2020.
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχει επισημάνει ότι, συχνά, προκύπτουν διάφορα προβλήματα,
αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία
σχετίζονται με θέματα για τα οποία δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στους υφιστάμενους Κανονισμούς.
Συγκεκριμένα:
α) Διαφάνηκε ότι απαιτείται καλύτερη ομαδοποίηση και οργάνωση των Κανονισμών, ώστε να γίνουν πιο
εύχρηστοι.
β) Παρουσιάζονται επικαλύψεις, ελλείψεις ή ασάφειες. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται πιο σαφείς
ορισμοί/Κανονισμοί, οι οποίοι να μην επιδέχονται παρερμηνειών.
γ) Υπάρχει ανάγκη για αλλαγές και επικαιροποίηση των Κανονισμών, στη βάση της σημερινής
πραγματικότητας, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
δ) Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στους Κανονισμούς που αφορούν σε θέματα ομαλής λειτουργίας
των σχολείων, παιδαγωγικών μέτρων ανάπτυξης κοινωνικής συμπεριφοράς, αντιμετώπισης
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρύθμισης θεμάτων
αδικαιολόγητων απουσιών κ.λπ., ώστε να καλυφθούν κενά, που κατά καιρούς παρατηρήθηκαν και
να ενσωματωθούν αλλαγές στις πολιτικές του Υ.Π.Π.Α.Ν., οι οποίες έχουν διαμορφωθεί/υιοθετηθεί
τα τελευταία χρόνια.
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός, η ενοποίηση των κατά καιρούς
τροποποιήσεων και η βελτίωση των υφιστάμενων Κανονισμών, θα ενισχύσει την όλη προσπάθεια που
καταβάλλεται από το Υ.Π.Π.Α.Ν., για αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους
άμεσα εμπλεκόμενους στο θέμα φορείς [Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Παγκύπρια
Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.), Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων
Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων
και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων], προχώρησε στη διαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης των
υφιστάμενων Κανονισμών. Η όλη διαδικασία άρχισε τον Ιανουάριο του 2016, με σύσταση Επιτροπής
Αναθεώρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία
εργάστηκε συστηματικά και εντατικά για την ολοκλήρωση του έργου της. Στην εν λόγω Επιτροπή
συμμετείχαν λειτουργοί του Υ.Π.Π.Α.Ν., καθώς και εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.Δ. και των Οργανωμένων
Γονέων Δημοτικής και Προδημοτικής με στόχο, αφενός, την κατάθεση απόψεων εκ μέρους όλων των
ενδιαφερόμενων μερών και, αφετέρου, τη διασφάλιση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, της αποδοχής των
τελικών αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα των συγκεκριμένων οργανώσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ετοιμάστηκαν οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και προωθήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Η
νομοτεχνική τους επεξεργασία ολοκληρώθηκε και προωθήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για την
έκδοσή τους. Στη συνέχεια θα προωθηθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, ώστε να
εφαρμοστούν στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.
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Ταυτόχρονα, ωστόσο, και λόγω της ανάγκης που προέκυψε από την πανδημία του COVID-19, για
παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κρίθηκε ορθό να θεσμοθετηθεί η παροχή εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες καταστάσεις. Γι’ αυτό το Υ.Π.Π.Α.Ν. προέβη σε σχετική
τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών. Οι τροποποιητικοί Κανονισμοί δημοσιεύτηκαν στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 2 Οκτωβρίου 2020 (Κ.Δ.Π. 449/2020).

1.7.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μία από τις βασικές πολιτικές που προωθεί συστηματικά το Υ.Π.Π.Α.Ν., αφορά στην αξιολόγηση του/
της μαθητή/μαθήτριας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε Ειδική Επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε
συγκεκριμένη πρόταση, για Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας (Ε.Σ.Α.). Η φιλοσοφία που
διέπει το Ε.Σ.Α., συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές αξιολόγησης, που στοχεύουν στη
συνεχή ανατροφοδότηση, την ενίσχυση και τη στήριξη των μαθητών/ριών, με βασικό ζητούμενο, τη
συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Έπειτα από συζήτηση των προνοιών του Ε.Σ.Α. και διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς,
συμφωνήθηκε να εφαρμοστούν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, τα ακόλουθα:
•

Διαμορφωτική Αξιολόγηση - Τήρηση Ατομικού Δελτίου Προόδου (Α.ΔΕ.Π.).
Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός σημειώνει και παρακολουθεί την πρόοδο και τις επιδόσεις των
μαθητών/ριών του/της, τόσο για σκοπούς ανατροφοδότησης, όσο και για σκοπούς τεκμηρίωσης
των διδακτικών κρίσεων και αποφάσεών του/της. Η πρακτική αυτή, διευκολύνει τους/τις
εκπαιδευτικούς να διαμορφώνουν τη διδασκαλία τους στη βάση των πραγματικών αναγκών των
μαθητών/ριών τους, ενώ, παράλληλα, τους επιτρέπει να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή στα
δεδομένα τους, για να υποστηρίξουν τις κρίσεις τους για την πρόοδο των μαθητών/ριών τους ή και
για να συμπληρώσουν τεκμηριωμένα τη Σχολική Έκθεση Προόδου.

•

Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.)
Εισάγεται για σκοπούς αποτύπωσης του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων τελικών
αποτελεσμάτων. Η Σ.Ε.Π. συμπληρώνεται για κάθε παιδί, που φοιτά από την προδημοτική μέχρι
και την Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, δύο φορές τον χρόνο, στο τέλος του πρώτου τετραμήνου
(μέσα Ιανουαρίου) και προς το τέλος του δεύτερου τετραμήνου (αρχές Ιουνίου) και αρχειοθετείται
στο σχολείο. Αμέσως μετά, γίνονται διευθετήσεις, για ατομική, προφορική ενημέρωση των
γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους, στη βάση και του περιεχομένου της
Σ.Ε.Π.

Στην Προδημοτική Εκπαίδευση ,αξιολογούνται μέσα από τη Σ.Ε.Π. τα ακόλουθα:
α) ο βαθμός συχνότητας με την οποία εμφανίζονται συγκεκριμένες συμπεριφορές/δεξιότητες που
αναφέρονται στην Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση - Συναισθηματική Ενδυνάμωση, τις
Κινητικές Δεξιότητες και τη Νοητική Ενδυνάμωση και
β) ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων στη Γλωσσική Αγωγή και τα Μαθηματικά,
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Στη Δημοτική Εκπαίδευση αξιολογούνται με τη Σ.Ε.Π. τα ακόλουθα:
α) ο βαθμός συχνότητας με την οποία εμφανίζονται οι καθορισμένες Μαθησιακές, Συναισθηματικές και
Κοινωνικές Δεξιότητες και
β) ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, σύμφωνα
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
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Το Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας εφαρμόστηκε κατά τη χρονιά 2019-2020, παρόλα τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την αναστολή φοίτησης των μαθητών/ριών λόγω της πανδημίας.
Σε ό,τι αφορά στη Σ.Ε.Π., εφαρμόστηκε με επιτυχία η συμπλήρωσή της και η ενημέρωση των
γονέων/κηδεμόνων για το πρώτο τετράμηνο ενώ, δυστυχώς, ως συνέπεια της πανδημίας του
Κορωνοϊού COVID-19, κατά το δεύτερο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-2020, αναστάλθηκε η
εφαρμογή των οδηγιών για αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε
σχετική εγκύκλιο (εγκύκλιος με αρ. φακ.7.19.09.3 ημερ. 29.11.2019, αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο
ypp10063).
Τη σχολική χρονιά 2020-2021, εφαρμόστηκαν ομαλά και στα δύο τετράμηνα, οι πρόνοιες που αφορούν
στη Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο της αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας. Η ανατροφοδότηση που πήρε η
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, τόσο για την εφαρμογή της Σ.Ε.Π. όσο και γενικότερα της νέας
πολιτικής για την αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας που ίσχυε τις τελευταίες δύο σχολικές χρονιές
(2019-2020 και 2020-2021) στην Προδημοτική και στη Δημοτική Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές σε σχέση με τη συνέχιση της εφαρμογής της νέας πολιτικής.

1.7.7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.7.7.1 Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
Η παγκύπρια σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της
Κύπρου, για τη σχολική χρονιά 2020-2021, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ελληνοκύπριοι/ες
Τουρκοκύπριοι/ες
Μαρωνίτες/ισσες
Αρμένιοι/σσες
Λατίνοι/ες
Αλλοδαποί/ές
ΣΥΝΟΛΟ

Δημοτικά Σχολεία
(%)
80,71
0,17
0,17
0,03
0,01
18,92
100,00

Νηπιαγωγεία (%)
78,04
0,26
0,14
0,03
0,00
21,53
100,00

Οι πέντε πρώτες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί/ές μαθητές/μαθήτριες στα δημοτικά
σχολεία είναι: Συρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Bουλγαρία και Γεωργία. Αντίστοιχα, οι πέντε πρώτες χώρες
από τις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί/ές μαθητές/μαθήτριες στα νηπιαγωγεία διαφοροποιούνται ως
ακολούθως: Συρία, Ελλάδα, Γεωργία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των μαθητών/ριών που δεν έχουν την ελληνική γλώσσα
ως μητρική, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, στα δημοτικά σχολεία:
Σχολική χρονιά
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Αρ. μαθητών/ριών
7029
7452
8476
8923
8291

Ποσοστό (%)
13,8
14,5
16,2
16,8
15,9
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Το Υ.Π.Π.Α.Ν. με την πολιτική του, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτική
βιογραφία, επιδιώκει την ένταξη στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και όχι την αφομοίωση, στο
πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στόχος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η
προσφορά ενισχυμένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και τις μέγιστες
απολαβές από το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της εκμάθησης της γλώσσας του σχολείου. Μόνιμη
επιδίωξη του Υ.Π.Π.Α.Ν. είναι η προστασία των ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των μελών της
κυπριακής κοινωνίας, από τις οποιεσδήποτε ρατσιστικές διακρίσεις ή/και τάσεις κοινωνικού
αποκλεισμού. Στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, γίνεται προσπάθεια ομοιόμορφης και ισόρροπης
κατανομής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε διάφορα σχολεία, χωρίς να επιδιώκεται η
συγκέντρωση σε ορισμένα μόνο σχολεία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν., στην προσπάθειά του για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών
και κοινωνικών αναγκών των μαθητών/ριών, έχει διαμορφώσει «Κείμενο Πολιτικής για την Ένταξη των
Μαθητών/ριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα». Το Κείμενο
Πολιτικής αποσκοπεί στο να πλαισιώσει κάθε ενέργεια και δράση που εφαρμόζεται στο εκπαιδευτικό
σύστημα της Κύπρου και άπτεται του θέματος της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.
Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανέπτυξαν Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή
του Κειμένου. Στο Κείμενο καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και παρουσιάζεται η νέα πρόταση για
την υποδοχή των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από πέντε άξονες προτεραιότητας: (1) εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας, (2) υποδοχή των νεοαφιχθέντων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, (3) εκπαίδευση και
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, (4) συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών
με μεταναστευτική βιογραφία και (5) διαπολιτισμική προσέγγιση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στο
πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
•

Παραχώρηση, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, επιπρόσθετων εκπαιδευτικών με στόχο την
παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας, για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε όλα τα παιδιά με
μεταναστευτική βιογραφία.

•

Ανάθεση των περιόδων που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε σχολείο σε έναν/μία εκπαιδευτικό, όπου
αυτό ήταν δυνατό, ώστε να γίνεται εφικτή η καλύτερη οργάνωση και η συστηματοποίηση της
διδασκαλίας, προς όφελος των παιδιών και της ομαλής ένταξής τους στο σχολείο.

•

Προμήθεια από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος της Ελλάδας
και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διάφορων σειρών
βιβλίων που διατέθηκαν σε όλα τα δημοτικά σχολεία, για να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

•

Έκδοση του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για το
επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και αποστολή αντιτύπων στα σχολεία.

•

Έκδοση και αποστολή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία του Οδηγού Υποδοχής Παιδιών
με μεταναστευτική βιογραφία: Οι πρώτες μέρες στο σχολείο.

•

Δημιουργία δοκιμίων αρχικής, ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας
των παιδιών, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για το μάθημα της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας.

•

Έκδοση οδηγών υποδοχής και μετάφραση βασικών εντύπων που χρησιμοποιούνται από τα
σχολεία σε διάφορες γλώσσες.
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•

Πραγματοποίηση διάφορων σειρών σεμιναρίων για τους/τις εκπαιδευτικούς, με στόχο την
επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

•

Παροχή ευελιξίας στις σχολικές μονάδες να οργανώσουν εκείνες τις δραστηριότητες που θεωρούν
ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ειδικές ανάγκες των μαθητών/ριών τους.

•

Χορήγηση Δοκιμίων Ελληνομάθειας, από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, σε
όλα τα παιδιά παγκύπρια, με στόχο τη διακρίβωση του επιπέδου ελληνομάθειάς τους.

•

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τα ίδια τα σχολεία. Τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, σεβόμενα
την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία,
αναπτύσσουν κάθε χρόνο διάφορες δραστηριότητες, που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση
στοιχείων του πολιτισμού, που φέρνουν τα παιδιά από τη χώρα προέλευσής τους, με στοιχεία του
ελληνικού πολιτισμού.

1.7.7.2 Παροχή δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας
Η υλοποίηση του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες των
δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων που έχρηζαν βοήθειας, συνεχίστηκε και κατά τη σχολική χρονιά
2020-2021.
Σκοπός της παραχώρησης του κοινωνικού ωφελήματος της παροχής δωρεάν προγεύματος, ήταν η
διασφάλιση του βασικού αγαθού του προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες, των οποίων η οικογένεια δεν
είχε τη δυνατότητα να τους το προσφέρει, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συμμετοχή τους στη μαθησιακή
διαδικασία και η κοινωνικοποίησή τους στο σχολείο.
Δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι/ες δωρεάν προγεύματος, είχαν μαθητές/μαθήτριες που
εντάσσονταν στις πιο κάτω κατηγορίες οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:
- Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα
- Άνεργοι γονείς
- Ορφανά παιδιά
- Μονογονεϊκές οικογένειες
- Πολύτεκνες οικογένειες
- Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους (παιδιά φοιτητές ή στρατιώτες,
σοβαρό πρόβλημα υγείας).
Ο αριθμός των δικαιούχων μαθητών/ριών ανήλθε, κατά μέσο όρο, στους13.000 περίπου (κατά
προσέγγιση το 12% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού).
Το πρόγραμμα, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συγχρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς και Εθνικούς
Πόρους. Η προσφορά δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες που έχρηζαν βοήθειας,
άρχισε από την πρώτη ημέρα φοίτησής τους στο σχολείο.
Παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 λόγω του COVID19, με τη συνεργασία των αδειούχων διαχειριστών/ριών κυλικείων, των Διευθύνσεων και του
Προσωπικού των σχολείων, το πρόγραμμα παροχής δωρεάν προγεύματος εφαρμόστηκε για μία ακόμα
σχολική χρονιά με επιτυχία, διασφαλίζοντας ότι όλοι/ες ανεξαιρέτως οι μαθητές/μαθήτριες που έχρηζαν
βοήθειας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, λάμβαναν καθημερινά δωρεάν ποιοτικό πρόγευμα με
όσο το δυνατόν πιο διακριτικό τρόπο, με απόλυτη εχεμύθεια και με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.
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Στήριξη δημοτικών σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών, με αυξημένες
πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό
Η πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και ο έγκαιρος εντοπισμός και η στήριξη των παιδιών με
αυξημένες πιθανότητες για γλωσσικό και μαθηματικό αναλφαβητισμό, αποτελούν προτεραιότητα του
Υ.Π.Π.Α.Ν και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για
λειτουργικό αναλφαβητισμό, στο δημοτικό σχολείο, με στόχο τη μείωση του αριθμού τους, προτού
μεταβούν στο Γυμνάσιο, αποτελεί δράση καθοριστικής σημασίας.
1.7.7.3

Κάθε χρόνο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) χορηγεί σε όλα τα παιδιά
της Γ΄ τάξης δημοτικού, παγκύπρια, δοκίμια που αξιολογούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών
στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά. Μετά τη διόρθωση των δοκιμίων, το Κ.Ε.Ε.Α. αποστέλλει σε κάθε
σχολείο ονομαστικούς καταλόγους των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό
αναλφαβητισμό. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα παιδιά αυτά φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη
(αποτελέσματα έρευνας 2019-2020), στην Ε΄ τάξη (αποτελέσματα έρευνας 2018-2019) και στην Στ΄ τάξη
(αποτελέσματα έρευνας 2017-2018).
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου, ενημερώνει άμεσα κάθε
επηρεαζόμενο/η εκπαιδευτικό ξεχωριστά, για τα παιδιά της τάξης του/της που έχουν διαγνωσθεί,
σύμφωνα με την έρευνα του Κ.Ε.Ε.Α., ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό.
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά αυτά, μέσω της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσω σχετικών εγκυκλίων, καθοδηγεί τα σχολεία
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για πρόληψη και αντιμετώπιση του λειτουργικού
αναλφαβητισμού, καθώς και για συγκεκριμένες πρακτικές στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, για
αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς στη στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για
λειτουργικό αναλφαβητισμό.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τη σχολική χρονιά 2020-2021 στηρίχθηκαν πέντε δημοτικά σχολεία,
παγκύπρια, τα οποία έχουν, διαχρονικά, μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες
για λειτουργικό αναλφαβητισμό. Στα σχολεία αυτά τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί στήριξης (ως
δεύτεροι/βοηθοί εκπαιδευτικοί), στα τμήματα της Α΄ τάξης, στα μαθήματα των Ελληνικών και των
Μαθηματικών, ως προληπτική δράση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παρείχαν και ενισχυτική διδασκαλία στα
παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (εκτός τάξης) τα οποία είχαν εντοπιστεί με ρίσκο αναλφαβητισμού,
μέσω των δοκιμίων του Κ.Ε.Ε.Α., σύμφωνα με λεπτομερείς οδηγίες που δόθηκαν από τη Διεύθυνση
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικός στήριξης τοποθετήθηκε 19 περιόδους σε
τμήμα της Α΄ τάξης (12 περιόδους Ελληνικά και 7 περιόδους Μαθηματικά) και, επίσης, ανέλαβε 10
περιόδους ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (εκτός τάξης) με ρίσκο
αναλφαβητισμού.
1.7.7.4 Ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας
Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά, αποτελεί, διαχρονικά, σημαντική επιδίωξη της Διεύθυνσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όλα τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν ως χώροι καλλιέργειας της
φιλαναγνωσίας και ως κοινότητες αναγνωστών/ριών και να δημιουργούν ανθρώπους που θα
αισθάνονται την ανάγνωση βιβλίων ως βασική τους ανάγκη.
Τα τελευταία χρόνια, γίνονται πιο συστηματικές προσπάθειες των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,
για προώθηση της φιλαναγνωσίας στα παιδιά. Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή, επιτέλεσε η
εισαγωγή Αναλυτικού Προγράμματος για τη Λογοτεχνία στη Δημοτική Εκπαίδευση, το οποίο
εφαρμόζεται στο μάθημα των Ελληνικών, μέσα από θεματικές ενότητες λογοτεχνίας, καθώς και το
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γεγονός ότι το Υ.Π.Π.A.N. έθεσε την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας ως σημαντική παράμετρο στο
ευρύτερο σχέδιο δράσης του, για πρόληψη και αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας και της
εφαρμογής του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, έγιναν περιορισμένες δράσεις, οι οποίες αφορούσαν
κυρίως την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα:
• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για τρόπους προώθησης της φιλαναγνωσίας στο σχολείο και για
τη διδακτική της Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και διαδικτυακά
εργαστήρια για τη συγγραφή παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Frederick.
• Προσφορά σειράς διαδικτυακών ημερίδων γνωριμίας των εκπαιδευτικών με συγγραφείς και
σύγχρονα βιβλία παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας και τρόπους αξιοποίησής τους στο σχολείο,
καθιστώντας τους/τες πιο ικανούς/ές στη δημιουργική αξιοποίηση λογοτεχνικών έργων στην τάξη και
εξοικειώνοντάς τους/τες με τον σχεδιασμό φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων.
Για εφαρμογή του στόχου για προώθηση της φιλαναγνωσίας, τα σχολεία ανέπτυξαν δράσεις, τηρώντας
το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, όπως τις παρακάτω:
• Δανειστική βιβλιοθήκη και συνεχής εξοπλισμός της με βιβλία
• Διοργάνωση διαδικτυακής έκθεσης βιβλίου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων
• Διαδικτυακές συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους
• Διοργάνωση σχετικών ημερίδων
• Βιβλιοπαρουσιάσεις από παιδιά
• Δημιουργικές δραστηριότητες με τα βιβλία
• Δημιουργική ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου
• Δεκάλεπτη ελεύθερη ανάγνωση βιβλίου, καθημερινά
• Δημιουργία περιοδικών και εφημερίδων προώθησης της φιλαναγνωσίας
• Διεξαγωγή σχετικών ερευνών
• Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς.
1.7.7.5
Εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης και του εκσυγχρονισμού του Ωρολογίου Προγράμματος των Ενιαίων
Ολοήμερων Σχολείων (Ε.Ο.Σ.), τη σχολική χρονιά 2019-2020 η εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών
για 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη όλων των Ε.Ο.Σ.
Πρώτιστος σκοπός της διδασκαλίας των Γαλλικών, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι να
αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες θετικές στάσεις απέναντι στη Γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό, αλλά
και σε άλλες ξένες γλώσσες και πολιτισμούς γενικότερα, να αποκτήσουν βασική διαπολιτισμική αντίληψη
και διαπολιτισμικές δεξιότητες, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να χρησιμοποιούν τα Γαλλικά
με δημιουργικό τρόπο για βασική επικοινωνία σε καθημερινές περιστάσεις.
Μετά από τη θετική ανατροφοδότηση της εφαρμογής των Γαλλικών κατά τη χρονιά 2019 -2020, η
εισαγωγή του μαθήματος προχώρησε για δεύτερη χρονιά, τη σχολική χρονιά 2020-2021, με εφαρμογή
νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Στ΄ τάξη, όπου για πρώτη φορά οι μαθητές/μαθήτριες θα
προχωρούσαν σε δεύτερη χρονιά εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας.
Τα σχολεία στελεχώθηκαν από μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής εκπαίδευσης που είχαν τα
απαραίτητα προσόντα και από εκπαιδευτικούς με αγορά υπηρεσιών. Η επιμόρφωση και η στήριξη των
εκπαιδευτικών συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς με επισκέψεις από τη σύμβουλο Γαλλικών και
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τις επιθεωρήτριες που αξιολογούν το μάθημα. Επιπρόσθετα, έγιναν δύο διαδικτυακά σεμινάρια από την
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γκρενόπλ (Grenoble), Dr Aliette Lauginie.
1.7.7.6 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής με έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής, με έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες σχεδιάζονται
από ειδικά καταρτισμένους/ες εκπαιδευτικούς-Συμβούλους και τον/την Επιθεωρητή/Επιθεωρήτρια
Εικαστικών Τεχνών της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Απευθύνονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες των
δημοτικών σχολείων και εφαρμόζονται σε πινακοθήκες και μουσεία της ελεύθερης Κύπρου. Τα
συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουν στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αναπτύξουν
δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω διαρθρωμένων θεματικών ενοτήτων και πλούσιου
υποστηρικτικού υλικού, τα οποία δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη του Υ.Π.Π.Α.Ν:
http://eikad.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/ekpaideftika-programmata-mouseia-pinakothikes
Το Υ.Π.Π.Α.Ν., κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία όλων των
προγραμμάτων, παγκύπρια.
Έγιναν, όμως, άλλες δράσεις στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης (ασύγχρονη εκπαίδευση), όπως
ανάρτηση
στην
ιστοσελίδα
του
μαθήματος
της
Τέχνης
στον
σύνδεσμο:
https://eikad.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/enotites-deigmatika-mathimata/23-enotites/196-enotitesvathmida
και
στον
σύνδεσμο
που
αφορά
στη
Μουσειακή
Αγωγή
http://mousagd.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/enotites-ex-apostaseos ενοτήτων βασισμένων στα
προγράμματα, με στόχο να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στον προγραμματισμό της εργασίας του/
της για εξ αποστάσεως διδασκαλία τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την έκθεση «Ξαναγέννηση» σε
συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Ν. για παιδιά των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄. Το
πρόγραμμα διεξαγόταν μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams κάθε Παρασκευή από τις 12
Φεβρουαρίου μέχρι και τις 16 Απριλίου 2021, 925-1045 και 1055-1215 στην Κρατική Πινακοθήκη
Σύγχρονης Τέχνης-ΣΠΕΛ. Συμμετείχαν συνολικά 991 παιδιά, των τάξεων Δ΄-Στ΄ από 33 σχολεία της
Επαρχίας Λευκωσίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με αυθεντικά
έργα των Κυπρίων καλλιτεχνών: Πολ. Γεωργίου, Στέλιου Βότση, Μιχάλη Χατζηδημητρίου, να εργαστούν
δημιουργικά με βάση τα εικαστικά στοιχεία των έργων, να γνωρίσουν πολιτιστικά σημεία της
Αμμοχώστου, όπως η Δημοτική Πινακοθήκη, το σπίτι και εργαστήρι του Πολ. Γεωργίου και να
αναπτύξουν θετικές στάσεις για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
1.7.7.7 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής
Ο θεσμός της Μουσειακής Αγωγής άρχισε το 1996 με την εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Μουσειακής Αγωγής (Ε.Π.Μ.Α.) στα μουσεία της ελεύθερης Κύπρου. Τα Ε.Π.Μ.Α. σχεδιάζονται από
ειδικά καταρτισμένους/ες εκπαιδευτικούς-Συμβούλους και Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες Δημοτικής
Εκπαίδευσης και απευθύνονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες των δημοτικών σχολείων. Τα
συγκεκριμένα προγράμματα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Υ.Π.Π.Α.Ν.:
http://mousagd.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/ekpaideftika-programmata-2.
Το Υ.Π.Π.Α.Ν. κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία όλων των
προγραμμάτων, παγκύπρια, καθώς και όλων των δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Μουσείων - 18 Μαΐου, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο
Κορωνοϊό COVID-19.
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Έγιναν, όμως άλλες δράσεις στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της Μουσειακής Αγωγής, στον σύνδεσμο:
http://mousagd.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/enotites-ex-apostaseos
ενοτήτων βασισμένων στα προγράμματα, με στόχο να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στον
προγραμματισμό της εργασίας του/της για εξ αποστάσεως διδασκαλία τόσο στο σχολείο όσο και στο
σπίτι.
1.7.7.8 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, υλοποιήθηκαν, προαιρετικά, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα πιο κάτω προγράμματα:
•

«Οικολογικά Σχολεία»

•

«Μαθαίνω για τα Δάση»

•

«Τηγανοκίνηση»

•

«Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον».

1.7.7.9 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
Τη σχολική χρονιά 2020-2021, δεν πραγματοποιήθηκε κανένα από τα πιο κάτω εκπαιδευτικά
προγράμματα Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Π.Α.Ν, λόγω της πανδημίας COVID-19:
• «Ολυμπιακά Προγράμματα - Αθλητικές Ημέρες»
•

«Αθλητές/Αθλήτριες Πρότυπα»

• «Πιλοτικό πρόγραμμα Κολύμβησης»
• «Ολυμπιακή Παιδεία»
• «Κινητικά Δραστήρια Διαλείμματα»
• «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού».
1.7.7.10 Συντονιστικό Κέντρο CLIL - Content and Language Integrated Learning
Το Συντονιστικό Κέντρο CLIL, συστάθηκε το 2015 με κύριο στόχο την προώθηση και εφαρμογή της
προσέγγισης CLIL στη Δημοτική και στην Προδημοτική Εκπαίδευση. Η προσέγγιση CLIL (Content and
Language Integrated Learning) αφορά στη διδασκαλία διπλής εστίασης, όπου η διδασκαλία ενός
σχολικού θέματος γίνεται μέσα από μία ξένη γλώσσα (στην περίπτωση της Κύπρου τα Αγγλικά).
Συμπεριλήφθηκε στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα ως μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας από
το 2011.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, εφάρμοσαν την προσέγγιση και συνεργάστηκαν με το Συντονιστικό
Κέντρο CLIL 60 Δημοτικά Σχολεία και 103 Νηπιαγωγεία. Συνολικά, εφάρμοσαν την προσέγγιση 90
εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης και 189 εκπαιδευτικοί προσχολικής, εμπλέκοντας 3853 και 4725
παιδιά αντίστοιχα.
Το Συντονιστικό Κέντρο CLIL πραγματοποίησε τις εξής δράσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2020-2021:
•

Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών:
- Εις βάθος επιμόρφωση και στήριξη ομάδας 40 νηπιαγωγών παγκύπρια. Η επιμόρφωση
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και είχε συνολική διάρκεια δέκα ωρών. Αξιοποιήθηκε τόσο
η σύγχρονη όσο και η ασύγχρονη επικοινωνία για μεγιστοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
- Συνεχής επικοινωνία και στήριξη όλων των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων που
εφάρμοσαν την προσέγγιση. Οι περιορισμοί στις επισκέψεις στα σχολεία λόγω πανδημίας
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-

-

-

-

αντικαταστάθηκαν τόσο με τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, όσο και με τηλεδιασκέψεις
σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες.
Διοργάνωση τριών διαδικτυακών συναντήσεων δικτύων νηπιαγωγών για ενημέρωση και
στήριξή τους. Κατά τις συναντήσεις, οι νηπιαγωγοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις
τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις, όσον αφορά την προσέγγιση CLIL, να λύσουν απορίες και να
μοιραστούν εμπειρίες και εκπαιδευτικό υλικό.
Οργανώθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση δασκάλων με πέντε δίωρες συναντήσεις από τις
11/11/2020 μέχρι και τις 16/12/2020. Η επιμόρφωσε έγινε μέσα στο πλαίσιο των Προαιρετικών
Σεμιναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συμμετείχαν 33 εκπαιδευτικοί Δημοτικής
Εκπαίδευσης.
Οργανώθηκαν δίωρα διαδικτυακά εργαστήρια ανά γνωστικό αντικείμενο για την εφαρμογή της
προσέγγισης CLIL: Φυσικές Επιστήμες (17/01/2021), Τέχνη (19/01/2021), Φυσική Αγωγή
(24/02/2021), Σχεδιασμός και Τεχνολογία (11/03/2021), Περιβαλλοντική Αγωγή (12/03/2021),
Αγωγή Ζωής - Τάξη Δ΄ (18/03/2021), Γεωγραφία - Τάξεις Ε΄- Στ΄ (19/03/2021), Γεωγραφία Τάξεις Α΄-Γ΄ (22/03/2021), Αγωγή Υγείας - Τάξεις Ε΄- Στ΄ (23/03/2021), Αγωγή Ζωής - Τάξεις
Α΄-Γ΄ (24/03/2021).
Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο “Scaffolding academic language in Young
Learner CLIL”. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί Προδημοτικής και Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Κύριος ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο διεθνούς εμβέλειας ειδικός στην
προσέγγιση CLIL, Keith Kelly, εκπαιδευτικός και συγγραφέας.

•

Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
- Τον Οκτώβριο του 2020 το Συντονιστικό Κέντρο CLIL υπέβαλε αίτηση για διαπίστευση μέσα στο
πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Erasmus+. Toν Φεβρουάριο 2021 ανακοινώθηκε η
έγκριση του Συντονιστικού Κέντρου ως Διαπιστευμένου οργανισμού για τη Βασική Δράση 1 του
προγράμματος Erasmus+. H Διαπίστευση Erasmus έχει ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 έως την
31η Δεκεμβρίου 2027.
- Με βάση τη Διαπίστευση Erasmus+ το Συντονιστικό Κέντρο CLIL αιτήθηκε για νέα επιχορήγηση
και εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2021 για το χρηματικό ποσό των €17.430.

•

Συνεργασία με ανάλογα Κέντρα και Φορείς του εξωτερικού
- Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου με φορείς και εκπαιδευτικούς στην
Ευρώπη, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και
Προδημοτικής εκπαίδευσης από την Ιταλία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον τρόπο
εφαρμογής της προσέγγισης στην Κύπρο καθώς, επίσης, και για τον ρόλο και το έργο του
Συντονιστικού κέντρου CLIL. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 20 Ιανουαρίου 2021.

•

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών, Γονέων και Ευρύτερου Κοινού
Το Συντονιστικό Κέντρο ,συνέχισε τη δράση του για ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων
και του ευρύτερου κοινού μέσα από:
- την ανανέωση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Κέντρου http://clil.schools.ac.cy
- την ενημέρωση του κοινού μέσα από εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
- την αποστολή ενημερωτικών τρίπτυχων στις οικογένειες των παιδιών που εμπλέκονταν στην
εφαρμογή της προσέγγισης.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΟΛΗ
1

Αγία Μαρίνα

2

44

33

2

Άγιος Ανδρέας

2

40

36

3

Άγιος Αντώνιος

2

45

22

4

Άγιος Βασίλειος Λοΐζίδειο

3

72

5

Άγιος Δημήτριος

2

46

6

Άγιος Δομέτιος Α΄

2

49

7

Άγιος Δομέτιος Β΄

2

41

20

8

Άγιος Δομέτιος Γ΄

1

18

9

9

Άγιος Κασσιανός
(ΔΡΑ.Σ.Ε.)

1

17

11

10

Άγιος Σπυρίδωνας

2

37

17

11

Αγίων Ομολογητών

1

22

10

12

Αγλαντζιά A΄ - Αγίου
Γεωργίου

2

48

42

13

Αγλαντζιά Δ΄

3

64

50

14

Αγλαντζιά Ε΄

3

70

2

42

68

0

15

Αγλαντζιά Στ΄

4

90

1

19

70

0

16

Ακρόπολη

2

48

36

0

17

Απόστολος Βαρνάβας

2

43

28

0

1

22

66

0

42
1

1

20

32

14
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0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

1

21

33

0

18

Απόστολος Λουκάς

2

48

19

Αρχάγγελος

2

41

21

Έγκωμη Α΄

2

48

22

Έγκωμη Β΄

2

23

Ελένειον

24

29
1

47

0

45

37

0

2

48

25

Εξόρμηση Στροβόλου**

1

11

2

11

6

0

25

Καϊμακλί * **

4

69

2

21

38

0

26

Καϊμακλί Γ΄

3

68

53

27

Κοινωνική Μέριμνα
Αγίων Ομολογητών
Στρόβολος ΙΙΙ

1

23

6

28

Κοινωνική Μέριμνα
Αγίων Ομολογητών *

5

66

20

29

Κωνσταντινουπόλεως

2

46

38

30

Μακεδονίτισσα A´

3

56

40

31

Μακεδονίτισσα Β´

2

46

32

Μακεδονίτισσα Γ´ Στυλιανού Λένα

3

67

47

33

Μάνα *

8

86

40

34

Νοσοκομείο Μακάρειο

1

0

0

35

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ - Aγλαντζιάς

1

25

2

37

25

0

36

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ - Λευκωσίας

1

25

2

45

24

0

37

Παιδομάνα

1

11

11

38

Παλουριώτισσα Α΄

1

23

22

1

21

25
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0

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

A/A

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

39

Παλουριώτισσα Β΄

2

43

25

40

Περνέρα

2

47

45

41

«Πεύκιος Γεωργιάδης»

2

47

41

42

Σταυρός

2

43

38

43

Φανερωμένη (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

1

18

13

44

«Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος»

1

24

22

45

Χρυσελεούσα

2

43

32

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
46

Αγία Βαρβάρα

1

23

47

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου

1

9

5

48

Άγιοι Τριμιθιάς

2

45

28

49

Άγιος Επιφάνιος

1

10

2

50

Άγιος Ιωάννης

1

11

5

51

Άγιος Μάρωνας

1

17

52

Ακάκι

3

71

36

53

Αλάμπρα

1

24

22

54

Ανάγεια

1

21

11

55

Ανθούπολη

5

81

1

19

40

56

Αρεδιού

1

24

1

21

24

57

Ασίνου

2

30

6

58

Αστρομερίτης

2

46

20

1

1

10

15

21
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ǀ

60

0

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

2

34

37

0

59

Γέρι Α΄

2

45

60

Γέρι Β΄

2

47

61

Δάλι A΄ - Ανδρέα
Παναγίδη

3

70

1

20

46

0

62

Δάλι Β΄

2

46

1

22

33

0

63

Δάλι Γ΄ - Αγίων
Κωνσταντίνου και Αγίας
Ελένης

4

89

1

21

57

0

64

Δευτερά Πάνω

2

45

1

21

32

0

65

Εργάτες

1

24

17

66

Ευρύχου

1

24

14

67

Κακοπετριά

1

24

12

68

Καλό Χωριό Ορεινής

1

21

8

69

Καμπιά

1

14

4

70

Κάμπος

1

2

1

71

Καπέδες

1

20

10

72

Κάτω Πύργος

1

10

2

73

Κλήρου

2

48

32

74

Κοκκινοτριμιθιά

3

58

75

Κοράκου

1

25

76

Λακατάμεια Α΄

4

92

77

Λακατάμεια Β΄ - Αγίου
Μάμα

3

71

78

Λακατάμεια Δ΄ - Αγίου
Νεοφύτου

2

45

40

2

33

49

0

10
2

37

75

0

34

1

14
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ǀ

61

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

1

20

70

0

79

Λακατάμεια Ε΄ - Αγίου
Ιωάννη Χρυσοστόμου

3

71

80

Λακατάμεια Ζ΄- Αγίου
Παντελεήμονα

2

40

81

Λακατάμεια Στ΄

3

70

82

Λατσιά Α΄

3

70

36

83

Λατσιά Β΄

3

71

53

84

Λατσιά Γ΄

2

47

33

85

Λατσιά Δ΄

2

48

44

86

Λυθροδόντας

2

50

1

25

44

0

87

Λύμπια**

2

46

2

20

40

0

88

Μαθιάτης

1

22

9

89

Μάμμαρη

2

43

29

90

Μένικο

1

23

12

91

Μιτσερό - Κουρέλλειο

1

23

10

92

Μουτουλλάς

1

5

2

93

Ορούντα

1

6

4

94

Παλαιομέτοχο Α΄

2

38

24

95

Παλαιομέτοχο Β΄

1

21

96

Παλαιχώρι

1

19

97

Παπασταύρου
Παπαγαθαγγέλου

1

25

1

22

23

0

98

Πέρα Χωρίο Νήσου Α΄

2

44

2

43

39

0

35
1

1

25

56

17

20

0

0

8
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ǀ

62

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

1

21

15

0

99

Πέρα Χωρίο Νήσου Β΄

1

24

100

Περιστερώνα

2

45

26

101

Ποταμιά

1

16

6

102

Σια

1

24

14

103

Ταμασός

2

45

20

104

Τεμβριά

1

23

15

105

Τσέρι

3

68

106

Φαρμακάς

1

10

107

Ψιμολόφου

2

46

1

18

31

107

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

208

4299

45

820

2973

1

23

44

0

3

0

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΟΛΗ
1

Αγία Μαρίνα Καψάλου

4

77

28

2

Λεμεσός Α΄

1

20

13

3

Λεμεσός Β΄

3

69

35

4

Λεμεσός Γ΄

2

41

40

5

Λεμεσός Δ΄ - «Λητώ
Παπαχριστοφόρου»
(ΔΡΑ.Σ.Ε.)

3

74

6

Λεμεσός Ε΄ - Αγίου
Ιωάννη

3

75

7

Λεμεσός Στ΄ - Αγίου
Νικολάου

3

72

8

Λεμεσός Ζ΄ - Αποστόλου
Ανδρέα

3

74

1

23

70

0

72
1

22
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51

ǀ

63

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

1

21

36

0

9

Λεμεσός Η΄ - Ομόνοιας

2

45

10

Λεμεσός Θ΄ - Καψάλου

2

49

45

11

Λεμεσός Ι' - Χαλκούτσας

3

74

69

12

Λεμεσός ΙΓ΄ - Αγίου
Σπυρίδωνα Α΄

3

68

45

13

Λεμεσός ΙΣτ΄ - Ζακακίου

3

74

61

14

Λεμεσός ΙΗ΄ - Αγίου
Αντωνίου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

2

49

19

15

Λεμεσός ΙΘ΄ - Αγίας
Φύλαξης

3

70

16

Λεμεσός Κ΄ - Αγίου
Παντελεήμονα

2

50

37

17

Λεμεσός ΚΑ΄ Κοντοβάθεια

3

73

53

18

Λεμεσός ΚΒ΄ - Αγίου
Γεωργίου

2

50

38

19

Λεμεσός ΚΓ΄ - Αγίου
Σπυρίδωνα Β΄

2

44

31

20

Λεμεσός ΚΕ΄ - Εκάλης

3

71

62

21

Λεμεσός ΚΣτ΄ - Παναγίας
Τριχερούσας

3

72

63

22

Λεμεσός ΚΖ΄ - Τιμίου
Προδρόμου

3

75

65

23

Λεμεσός Μέσα Γειτονιά
ΚΘ' - Γ.Ν.
Καλογερόπουλου

2

48

43

11

1

25

49

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
24

«Άγιοι Ανάργυροι» Μονή - Μοναγρούλλι

1

21

25

Άγιος Αθανάσιος

5

124

26

Άγιος Τύχων

1

20

2

50
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92
12

ǀ

64

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

27

Αγρός

1

25

18

28

Ακρωτήρι

1

24

14

29

Ασγάτα

1

13

4

30

Αυδήμου

1

23

14

31

Γερμασόγεια

3

68

59

32

Επισκοπή

3

75

33

Ερήμη

2

47

28

34

«Ιαματική»

1

25

13

35

Καλό Χωριό

1

16

8

36

Καντού

1

13

8

37

Κιβίδες

1

25

38

Κολόσσι Α΄ - Αποστόλου
Λουκά

3

39

Κολόσσι Β΄ - Αποστόλου
Ανδρέα και Αγίας
Φωτεινής

40

1

1

25

53

0

19

0

72

47

0

2

45

37

Κυπερούντα

1

25

17

41

Λινόπετρα

3

69

42

Μουταγιάκα

2

49

24

43

Παλόδεια

2

45

29

44

Παρεκκλησιά

2

49

45

Πάχνα

1

22

10

46

Πελένδρι

1

20

7

1

1

25

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

17

32

23
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37

ǀ

65

0

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

47

Πεντάκωμο

1

13

5

48

Πισσούρι

1

25

10

49

Πλάτρες Πάνω

1

20

7

50

Πολεμίδια Κάτω Α΄

2

43

27

51

Πολεμίδια Κάτω B΄Αγίου Γεωργίου

2

48

34

0

52

Πολεμίδια Κάτω Γ´-Αγίου
Ιωάννη Προδρόμου

3

73

64

0

53

Πολεμίδια Κάτω ΚΗ΄ Αρχαγγέλου Μιχαήλ

3

70

57

0

54

Πολεμίδια ΠάνωΚαρμιώτισσα

4

95

43

55

Ποταμός Γερμασόγειας
Α΄

2

46

35

56

Ποταμός Γερμασόγειας
Β΄

3

72

70

57

Πύργος

2

50

35

58

Σπιτάλι - Παραμύθα

1

24

12

59

Τραχώνι

3

71

47

60

Τριμήκληνη

1

25

14

61

Ύψωνας Β΄

4

89

80

62

Ύψωνας Γ΄

3

62

57

62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

136

3155

1

11

20

251

2274

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΟΛΗ
1

Άγιοι Ανάργυροι

2

48

23

2

Άγιος Γεώργιος

2

48

28
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ǀ

66

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

3

Άγιος Ιωάννης

2

42

23

4

Άγιος Λάζαρος Α΄

1

18

10

5

Άγιος Λάζαρος Β΄

2

43

17

6

Δροσιά

3

71

66

7

Εθνάρχης Μακάριος Γ΄Κόκκινες

1

24

20

8

Εθνάρχης Μακάριος Γ΄Τσιακκιλερό

1

18

9

9

Ζήνων

2

44

35

10

Καθαρή - Δημήτρη
Λιπέρτη

2

50

50

11

Καλογεράς

1

20

13

12

Καμάρες

2

49

43

13

Παυλίδειο

2

36

17

14

Πρόδρομος - Φλωρίδειο

3

75

38

15

Σωτήρος

2

45

24

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
16

Αγγλισίδες

1

23

21

17

Άγιος Θεόδωρος

1

22

12

18

Αθηένου

3

74

19

Αλεθρικό

2

44

25

20

Αναφωτίδα

1

24

15

21

Αραδίππου A´

4

96

22

Αραδίππου Β´

2

46

2

2

45

47

50
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77
31

ǀ

67

0

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

23

Αραδίππου Γ´

2

48

39

24

Αραδίππου Δ΄ - Αγίου
Φανουρίου

3

72

55

25

Αραδίππου Ε΄ - Αγίων
Αυξεντίου και Ευσταθίου

3

72

44

26

Βορόκληνη

4

100

27

Δρομολαξιά

3

70

49

28

Ζύγι

1

12

4

29

Καλαβασός

1

10

2

30

Καλό Χωριό

2

39

15

31

Κίτι

3

74

73

32

Κόρνος

2

48

33

33

Κοφίνου

2

30

9

34

Λεύκαρα Πάνω

1

25

13

35

Λιβάδια Α΄

3

72

1

20

51

36

Λιβάδια Β΄

2

50

1

25

47

37

Μαζωτός

1

25

15

38

Μαρώνι

1

23

8

39

Μενεού

2

50

32

40

Μοσφιλωτή

1

25

41

Ξυλοτύμβου Α΄

2

35

27

42

Ξυλοτύμβου Β΄

1

21

12

1

1

25

85

14
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24

ǀ

68

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

0

0

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

1

22

38

0

43

Ξυλοφάγου

2

44

44

Ορμίδεια Α΄

2

45

33

45

Ορμίδεια Β΄

1

18

10

46

Περιβόλια

2

46

20

47

Πύλα

2

50

35

48

Πυργά

1

17

10

49

Τερσεφάνου

1

25

22

50

Τόχνη

1

17

5

51

Τρούλλοι

2

43

17

52

Χοιροκοιτία

1

25

16

53

Ψευδάς

2

26

14

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1

Aγία Νάπα**

3

66

2

Αυγόρου Α΄

2

50

34

3

Αυγόρου Β΄

2

44

21

4

Βρυσούλες

1

23

5

Δάσος Άχνας - «Φώτης
Πίττας»

2

47

6

Δερύνεια**

3

70

7

Δερύνεια Γ΄

2

40

8

Λιοπέτρι

4

81

9

Παραλίμνι Α΄

2

45

4

1

64

49

20

21

0

0

35
2

38

45

0

25
1

18
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53
41

ǀ

69

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

10

Παραλίμνι Β΄

2

49

41

11

Παραλίμνι Γ΄

2

49

33

12

Παραλίμνι Δ΄

2

48

34

13

Παραλίμνι - Γιώρκειο**

3

71

6

90

40

0

14

Σωτήρα

4

96

1

21

83

0

15

Φρέναρος

3

65

68

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Λ/ΚΑΣ-ΑΜΜ/ΣΤΟΥ

136

3061

36
24

452

2092

0

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΠΟΛΗ
1

Πάφος Α΄

4

95

79

2

Πάφος Γ΄ - Αποστόλου
Παύλου

4

94

60

3

Πάφος Δ΄ - Κάτω
Περβολιών (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

3

68

58

4

Πάφος Ε΄ - Αγίου
Δημητρίου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

2

44

29

5

Πάφος Στ΄ - Κάτω Πάφου
(ΔΡΑ.Σ.Ε.)

2

47

43

6

Πάφος Η΄ - Αναβαργός

3

72

7

Πάφος Θ΄ - Πετρίδειο

5

121

101

8

Πάφος Ι΄ - «Ευαγόρας
Παλληκαρίδης»

3

74

71

9

Πάφος ΙA΄

2

47

10

Πάφος ΙΒ΄ - «Πεύκιος
Γεωργιάδης»

2

49

11

Πάφος ΙΓ΄

2

43

1

1

24

68

25

47

0

0

48
1

24
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32

ǀ

70

0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
12

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς

1

10

13

Αργάκα

1

21

14

Γεροσκήπου Α΄

3

70

42

15

Γεροσκήπου Β΄

4

95

66

16

Γιόλου

1

19

10

17

Δρούσεια

1

17

4

18

Έμπα

3

73

19

Ίνεια

1

6

1

20

Κισσόνεργα

2

49

33

21

Κονιά

2

48

45

22

Κούκλια

1

16

8

23

Μανδριά

1

21

9

24

Μεσόγη

2

48

41

25

Παναγιά

1

9

0

26

Πέγεια

2

46

46

27

Πολέμι

1

23

28

Πόλη Χρυσοχούς

3

67

46

29

Στρουμπί

1

22

8

30

Τάλα

1

24

16

31

Τίμη

2

28

13

6
1

2

1

15

16

49

65

14
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19

ǀ

71

0

0

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

A/A

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

32

Τσάδα-Κοίλη-«Ευαγόρας
Παλληκαρίδης»

1

20

33

Χλώρακα-Αγίου
Νικολάου

2

48

34

Χλώρακα-Λέμπα Αγίου
Στεφάνου

3

67

42

35

Χολέτρια

1

17

4

35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΦΟΥ

73

1618

1

13

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

11
1

8

25

33

176

1220

0

0

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
1

Ριζοκάρπασο

7

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1

Αγίου Δομετίου (ΣΚΕ)

…..

…..

1

15

…..

2

2

Αγλαντζιά Α΄ - Αγίου
Γεωργίου

…..

…..

2

42

…..

0

3

Ελένειο Τσερίου

…..

…..

1

25

…..

19

3

Λάιονς**

…..

…..

4

50

…..

13

4

ΝΑΡΕΚ

…..

…..

1

15

…..

4

6

«Λητώ
Παπαχριστοφόρου»
Πανεπιστήμιο Κύπρου

…..

…..

1

25

…..

22

7

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ - Αθαλάσσας

…..

…..

2

44

…..

0

12

216

ΣΥΝΟΛΟ

60

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
8

Γερμασόγεια - Αγίας
Παρασκευής

…..

…..

1

25

…..

0

9

Γ.Ν. Καλογερόπουλου Μέσα Γειτονιά

…..

…..

3

67

…..

0
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ǀ

72

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /ΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12
+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 4 8/12 +

10

Θεοτόκος

…..

…..

1

6

…..

1

11

Τραχώνι

…..

…..

1

25

…..

0

6

123

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
11

Μεσόγη

…..

…..

1

22

…..

0

12

Πόλη Χρυσοχούς

…..

…..

1

17

…..

2

2

39

…..

2

ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο κοινοτικών τμημάτων
που λειτουργούν ανεξάρτητα
από τα δημόσια

……

……

20

378

……

63

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

208

4299

57

1036

2973

60

ΛΕΜΕΣΟΣ

134

3155

17

374

2231

1

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

136

3061

24

452

2092

0

ΠΑΦΟΣ

73

1618

10

215

1220

2

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

1

13

…..

…..

2

552

12146

108

2077

8518

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

* Δημόσια Νηπιαγωγεία με απογευματινά τμήματα
**Κοινοτικά νηπιαγωγεία με απογευματινά τμήματα
ΔΡΑ.Σ.Ε.= Δράσεις Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης
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63

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

107

42

ΛΕΜΕΣΟΣ

62

14

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

68

13

ΠΑΦΟΣ

35

9

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

1

0

273

78

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1.

Αγία Μαρίνα (ΚΑ)

116

7

2.

Αγία Μαρίνα (ΚΒ)

112

6

3.

Άγιοι Ομολογητές (ΚΑ)

101

5

4.

Άγιοι Ομολογητές (ΚΒ)

126

6

5.

Άγιος Ανδρέας (ΚΑ)

125

6

6.

Άγιος Ανδρέας (ΚΒ)

143

7

7.

Άγιος Αντώνιος (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

116

8

8.

Άγιος Βασίλειος (ΚΑ)

231

10

9.

Άγιος Βασίλειος (ΚΒ)

189

9

10.

Άγιος Δημήτριος

309

14

11.

Άγιος Δομέτιος Α΄

138

8

12.

Άγιος Δομέτιος Β΄ (ΚΑ)

63

4

13.

Άγιος Δομέτιος Β΄ (ΚΒ)

68

4

14.

Άγιος Δομέτιος Γ΄

90

6

15.

Άγιος Κασσιανός (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

37

3

16.

Άγιος Σπυρίδωνας

109

7

17.

Αγλαντζιά Α΄ - Αγίου Γεωργίου

168

9

18.

Αγλαντζιά Γ΄

231

12

19.

Αγλαντζιά Δ΄ (ΚΑ)

191

9

20.

Αγλαντζιά Δ΄ (ΚΒ)

203

10

21.

Αγλαντζιά Ε΄- Άκη Κλεάνθους

382

17

22.

Αγλαντζιά Στ΄

275

13

23.

Ακρόπολη (ΚΑ)

99

5

24.

Ακρόπολη (ΚΒ)

126

6

25.

Απόστολος Βαρνάβας

205

11

26.

Απόστολος Λουκάς

220

13

27.

Αρχάγγελος

268

13

28.

Δασούπολη (ΚΑ)

182

9

29.

Δασούπολη (ΚΒ)

186

9

30.

Έγκωμη Α΄ (ΚΑ)

136

7
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

31.

Έγκωμη Α΄ (ΚΒ)

151

8

32.

Έγκωμη Β΄

212

12

33.

Ελένειον (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

103

6

34.

Καϊμακλί Α΄ (ΚΑ)

110

6

35.

Καϊμακλί B΄ (ΚB)

107

6

36.

Καϊμακλί Γ΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

138

7

37.

Καϊμακλί Γ΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

176

9

38.

Κωνσταντινουπόλεως

284

14

39.

Λυκαβηττός (ΚΑ)

102

6

40.

Λυκαβηττός (ΚΒ)

105

6

41.

Μακεδονίτισσα Α΄

310

14

42.

Μακεδονίτισσα Β΄

305

15

43.

Μακεδονίτισσα Γ΄- Στυλιανού Λένα

354

16

44.

Νοσοκομείο (Μακάρειο)

0

1

45.

Παλουριώτισσα Α΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

94

6

46.

Παλουριώτισσα Α΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

72

5

47.

Παλουριώτισσα Β΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

87

5

48.

Παλουριώτισσα Β΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

81

5

49.

Παλουριώτισσα Γ΄

175

12

50.

Περνέρα

295

14

51.

«Πεύκιος Γεωργιάδης» (Ενιαίο Ολοήμερο) (Ε.Ο.Σ.)

260

12

52.

Σταυρός (ΚΑ)

143

7

53.

Σταυρός (ΚΒ)

149

7

54.

Φανερωμένη (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

64

5

55.

«Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος»

251

13

56.

Χρυσελεούσα (ΚΑ)

144

7

57.

Χρυσελεούσα (ΚΒ)

142

7

58.

Αγία Βαρβάρα

207

12

59.

11

2

60.

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Λαγουδερά,
Ξυλιάτος, Σαράντι)
Άγιοι Τριμιθιάς

146

9

61.

Άγιος Επιφάνιος

30

3

62.

Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας

20

2
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

63.

Άγιος Μάρωνας

82

6

64.

Αγροκηπιά

31

3

65.

Ακάκι

173

10

66.

Αλάμπρα

93

6

67.

Ανάγεια

84

6

68.

Αναλιόντας

28

2

69.

Ανθούπολη (ΚΑ)

139

7

70.

Ανθούπολη (ΚΒ)

130

7

71.

Αρεδιού (Αρεδιού, Μαλούντα)

95

6

72.

77

6

73.

Ασίνου (Περιφερειακό) (Νικητάρι, Αγία Ειρήνη Λευκωσίας,
Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Βυζακιά, Καννάβια, Κουτραφάς
Κάτω, Ποτάμι)
Αστρομερίτης

105

6

74.

Γέρι Α΄

238

12

75.

Γέρι Β΄

278

14

76.

Δάλι Α΄

202

12

77.

Δάλι Β΄

234

13

78.

Δάλι Γ΄

424

20

79.

Δένεια

28

2

80.

Δευτερά (Δευτερά Πάνω, Δευτερά Κάτω)

269

14

81.

Εργάτες

88

6

82.

81

6

100

6

84.

Ευρύχου (Ευρύχου, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος
Σολέας, Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Καμινάρια, Κατύδατα,
Λεμίθου, Ληνού, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Οίκος, Παλαιόμυλος,
Σκουριώτισσα, Τεμβριά, Τρεις Ελιές, Φλάσου)
Κακοπετριά (Κακοπετριά, Γαλάτα, Καλιάνα, Κούρδαλι,
Πεδουλάς, Πρόδρομος, Σιναόρος, Σπήλια)
Καλό Χωριό Ορεινής

42

3

85.

Καμπιά - Εθνομάρτυρα Κυπριανού

21

2

86.

Κάμπος (Κάμπος, Τσακίστρα)

5

1

87.

Καπέδες (Ε.Ο.Σ.)

36

3

88.

Κλήρου (Κλήρου, Γούρρη, Λαζανιάς, Φικάρδου)

130

7

89.

Κοκκινοτριμιθιά Α΄

149

8

90.

Κοκκινοτριμιθιά Β΄

198

11

91.

Κοράκου

30

3

92.

Λακατάμεια Α΄ (ΚΑ) - Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου

136

6

83.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

93.

Λακατάμεια Α΄ (ΚΒ) - Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου

187

8

94.

Λακατάμεια Β΄ - Αγίου Μάμα

243

13

95.

Λακατάμεια Γ΄ - Αγίου Γεωργίου

349

16

96.

Λακατάμεια Δ΄ - Αγίου Νεοφύτου

272

12

97.

Λακατάμεια Ε΄ - Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

333

15

98.

Λακατάμεια Στ΄ - Αγίου Στυλιανού

336

15

99.

Λακατάμεια Ζ΄ - Αγίου Παντελεήμονα

327

17

100.

Λατσιά Α΄

222

12

101.

Λατσιά Β΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

123

6

102.

Λατσιά Β΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

148

7

103.

Λατσιά Γ΄

268

13

104.

Λατσιά Δ΄

283

15

105.

Λυθροδόντας - «Μελέτιον»

255

13

106.

Λύμπια

201

12

107.

Μαθιάτης

46

3

108.

Μάμμαρη

143

9

109.

Μένικο

67

5

110.

45

3

111.

Μιτσερό (Μιτσερό, Αληθινού, Άλωνα, Λιβάδια Λευκωσίας,
Πλατανιστάσα)
Ορούντα

24

2

112.

Παλαιομέτοχο Α΄

151

8

113.

Παλαιομέτοχο Β΄

90

6

114.

51

4

115.

Παλαιχώρι (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Παλαιχώρι
Μόρφου, Παλαιχώρι Ορεινής, Απλίκι, Ασκάς, Φτερικούδι)
(Ε.Ο.Σ.)
Πέρα Χωριό Νήσου Α΄

203

11

116.

Πέρα Χωριό Νήσου Β΄

139

7

117.

Περιστερώνα (Περιστερώνα Λευκωσίας, Κάτω Μονή)

143

9

118.

Ποταμιά

48

3

119.

30

3

120.

Πύργος Κάτω (Πύργος Κάτω Τηλλυρίας, Πύργος Πάνω
Τηλλυρίας, Μανσούρα, Μοσφίλι, Πιγένια)
Σια

55

4

121.

Ταμασός (Περιφερειακό) (Πέρα Ορεινής, Επισκοπειό, Πολιτικό)

153

9

122.

Τσέρι Α΄

273

13

123.

Τσέρι Β΄ (Μέρος Τσερίου, Κοτσιάτης, Μαργί)

217

11
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A
124.

Φαρμακάς - Καμπί

125.

Ψιμολόφου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

33

3

137

7

19094

1020

102

6

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
1.

Λεμεσός Α΄

2.

Λεμεσός Β΄ (ΚΑ)

97

5

3.

Λεμεσός Β΄ (ΚΒ)

115

6

4.

Λεμεσός Γ΄

245

13

5.

Λεμεσός Δ΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

110

6

6.

Λεμεσός Δ΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

131

6

7.

Λεμεσός Ε΄ (ΚΑ) - Αγίου Ιωάννη

91

6

8.

Λεμεσός Ε΄ (ΚΒ) - Αγίου Ιωάννη

102

6

9.

Λεμεσός Στ΄ (ΚΑ) - Αγίου Νικολάου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

120

7

10.

Λεμεσός Στ΄ (ΚΒ) - Αγίου Νικολάου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

130

6

11.

Λεμεσός Ζ΄ (ΚΑ) - Αποστόλου Ανδρέα (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

115

7

12.

Λεμεσός Ζ΄ (ΚΒ) - Αποστόλου Ανδρέα (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

136

6

13.

Λεμεσός Η΄ (ΚΑ) - Ομόνοιας (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

88

5

14.

Λεμεσός Η΄ (ΚΒ) - Ομόνοιας (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

119

6

15.

Λεμεσός Θ΄ (ΚΑ) - Καψάλου

128

6

16.

Λεμεσός Θ΄ (ΚΒ) - Καψάλου

128

7

17.

Λεμεσός Ι΄ (ΚΑ) - Χαλκούτσας - Βασίλη Μιχαηλίδη (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

177

8

18.

Λεμεσός Ι΄ (ΚΒ) – Χαλκούτσας - Βασίλη Μιχαηλίδη (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

156

8

19.

Λεμεσός ΙΑ΄ (ΚΑ) -Τσίρειο

213

9

20.

Λεμεσός ΙΑ΄ (ΚΒ) - Τσίρειο

228

10

21.

Λεμεσός ΙΒ΄ (ΚΑ) - Λανίτειο

135

6

22.

Λεμεσός ΙΒ΄ (ΚΒ) - Λανίτειο

144

7

23.

Λεμεσός ΙΓ΄ (ΚΑ) - Αγίου Σπυρίδωνα Α΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

118

6

24.

Λεμεσός ΙΓ΄ (ΚΒ) - Αγίου Σπυρίδωνα Α΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

101

6

25.

Λεμεσός ΙΔ΄ - Μέσα Γειτονιάς

97

6

26.

Λεμεσός ΙΣτ΄ - Ζακακίου - Πολύκαρπου Βλάχου

311

14

27.

Λεμεσός ΙΗ΄ - Αγίου Αντωνίου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

58

5

28.

Λεμεσός ΙΘ΄ - Αγίας Φυλάξεως

263

13
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

29.

Λεμεσός Κ΄ - Αγίου Παντελεήμονα

391

17

30.

Λεμεσός ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια

324

16

31.

Λεμεσός ΚΒ΄ - Αγίου Γεωργίου

218

11

32.

Λεμεσός ΚΓ΄ - Αγίου Σπυρίδωνα Β΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

238

12

33.

Λεμεσός ΚΕ΄ - Εκάλης

351

17

34.

Λεμεσός ΚΣτ΄ - Παναγίας Τριχερούσας

356

17

35.

285

15

177

9

37.

Λεμεσός ΚΖ΄ - Τιμίου Προδρόμου (Μέρος Δήμου Μέσα
Γειτονιάς, Φασούλα Λεμεσού)
Μέσα Γειτονιά ΚΘ΄- Γ.Ν. Καλογερόπουλου (Μέρος Δήμου
Μέσα Γειτονιάς, Φασούλα Λεμεσού)
Νοσοκομείο Λεμεσού

0

1

38.

«Άγιοι Ανάργυροι» Μονή - Μοναγρούλλι (Περιφερειακό)

83

6

39.

Άγιος Αθανάσιος Α΄

165

10

40.

Άγιος Αθανάσιος Β΄

373

18

41.

Άγιος Αμβρόσιος

28

2

42.

Άγιος Τύχων

93

6

43.

Αγρός - Νέαρχου Κληρίδη (Περιφερειακό) (Αγρός, Άγιος
Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Μύλος Κάτω,
Πολύστυπος)
Ακρωτήρι

54

3

42

3

33

3

24

2

34

3

58

4

36.

44.

46.

Απεσιά (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Απεσιά, Κορφή)
(Ε.Ο.Σ.)
Ασγάτα (Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Πλατιές Μεταλλεία, Σανίδα)

47.

Ασώματος

48.

11

2

50.

Αυδήμου (Περιφερειακό) (Αυδήμου, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα,
Ανώγυρα, Παραμάλι, Πλατανίστεια, Πραστιό Αυδήμου)
Αψιού (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Αψιού, Γεράσα,
Μαθικολώνη) (Ε.Ο.Σ.)
Γερμασόγεια (Γερμασόγεια, Ακρούντα, Φοινικάρια)

362

17

51.

Επισκοπή (Επισκοπή Λεμεσού, Καντού, Σωτήρα Λεμεσού)

291

14

52.

Ερήμη - Πανίκου Χατζηχαμπή (Ενιαίο Ολοήμερο) (Ε.Ο.Σ.)

183

11

53.

63

5

60

4

55.

«Ιαματική» (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Επταγώνεια,
Ακαπνού, Αρακαπάς, Διερώνα, Κελλάκι, Κλωνάρι, Μελίνη,
Οδού, Πραστιό Κελλακίου, Προφήτης Ηλίας, Συκόπετρα)
(Ε.Ο.Σ.)
Καλό Χωριό (Καλό Χωριό Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος,
Άγιος Παύλος, Ζωοπηγή, Λουβαράς)
Κάτω Πολεμίδια Α΄ - Παναγίας Ευαγγελίστριας

209

12

56.

Κάτω Πολεμίδια Β΄ - Αγίου Γεωργίου

116

7

45.

49.

54.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

57.

Κάτω Πολεμίδια ΙΕ΄ (ΚΑ) - Αγίου Νεοφύτου

143

7

58.

Κάτω Πολεμίδια ΙΕ΄ (ΚΒ) - Αγίου Νεοφύτου

121

6

59.

Κάτω Πολεμίδια ΙΖ΄ - Αγίου Νικολάου

208

11

60.

Κάτω Πολεμίδια ΚΔ΄ - Αποστόλου Βαρνάβα

237

12

61.

Κάτω Πολεμίδια ΚH΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ

306

15

62.

101

6

63.

Κιβίδες Πάνω (Κιβίδες Πάνω, Κιβίδες Κάτω, Άγιος Θεράπων,
Άγιος Νικόλαος Πάφου, Βουνί, Κέδαρες, Κισσούσα, Μανδριά,
Μαλιά, Μούσερε, Όμοδος, Πλάτρες Κάτω, Πλάτρες Πάνω,
Ποταμιού, Πραιτώρι, Φιλούσα Κελοκεδάρων)
Κολόσσι Α΄ - Αποστόλου Λουκά

248

12

64.

Κολόσσι Β΄ - Αποστόλου Ανδρέα και Αγίας Φωτεινής

166

10

65.

54

5

66.

Κυπερούντα (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Κυπερούντα,
Αγρίδια, Δύμες, Χανδριά) (Ε.Ο.Σ.)
Λινόπετρα

192

11

67.

Μουτταγιάκα (Μουτταγιάκα, Αρμενοχώρι)

124

8

68.

Παλόδεια

98

7

69.

274

13

70.

Πάνω Πολεμίδια - Καρμιώτισσας (Πολεμίδια Πάνω, Άλασσα,
Λόφου) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Παραμύθα - Σπιτάλι

51

3

71.

Παρεκκλησιά (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

162

9

72.

Πάχνα (Πάχνα, Άρσος Λεμεσού, Βάσα Κοιλανίου, Δωρά)

44

3

73.

Πελένδρι (Πελένδρι, Ποταμίτισσα) (Ε.Ο.Σ.)

32

3

74.

Πεντάκωμο

34

3

75.

Πισσούρι

72

6

76.

Ποταμός Γερμασόγειας Α΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

242

13

77.

Ποταμός Γερμασόγειας Β΄

458

20

78.

Πύργος

134

8

79.

Σούνι - Ζανακιά

23

2

80.

Τραχώνι Α΄

175

11

81.

Τραχώνι Β΄

121

7

82.

107

6

83.

Τριμήκληνη (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Τριμήκληνη,
Άγιος Γεώργιος Λεμεσού, Άγιος Μάμας, Αμίαντος, Δωρός,
Καπηλειό, Κοιλάνι, Κουκά, Λάνεια, Λιμνάτης, Μανδριά,
Μονάγρι, Μονιάτης, Πέρα Πεδί, Πλάτρες Κάτω, Πλάτρες Πάνω,
Σαϊττάς, Σιλίκου, Φοινί) (Ε.Ο.Σ.)
Ύψωνας Α΄

397

18

84.

Ύψωνας Β΄

255

13
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85.

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

323

16

13482

713

184

11

Ύψωνας Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1.

Άγιοι Ανάργυροι - «Μιχάλης Κακογιάννης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

2.

Άγιος Γεώργιος

93

6

3.

Άγιος Ιωάννης

135

9

4.

Άγιος Λάζαρος Α΄ - Χριστόφορου Χριστοφίδη

122

6

5.

Άγιος Λάζαρος Β΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

125

6

6.

Δροσιά (ΚΑ)

273

12

7.

Δροσιά (ΚΒ) - «Μιχαλάκης Παρίδης»

305

13

8.

Εθνάρχης Μακάριος Γ΄ (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

95

5

9.

Εθνάρχης Μακάριος Γ΄ (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

97

6

10.

Ζήνων

241

12

11.

Καθαρή - Δημήτρη Λιπέρτη

297

15

12.

Καλογεράς (ΚΑ)

47

3

13.

Καλογεράς (ΚΒ)

83

5

14.

Καμάρες

354

16

15.

Νοσοκομείο Λάρνακας

0

1

16.

Πρόδρομος (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

111

6

17.

Πρόδρομος (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

123

6

18.

Σωτήρος - Τούλας Χαραλάμπους

210

11

19.

Αγγλισίδες (Αγγλισίδες, Μενόγεια)

83

6

20.

Αγία Άννα

34

3

21.

Άγιος Θεόδωρος

44

4

22.

Αθηένου (ΚΑ)

172

9

23.

Αθηένου (ΚΒ)

168

9

24.

Αλεθρικό (Αλεθρικό, Κιβισίλι, Κλαυδιά)

143

8

25.

Αναφωτίδα

48

4

26.

Αραδίππου Α΄

287

13

27.

Αραδίππου Β΄ (Μέρος Δήμου Αραδίππου, Αβδελλερό)

243

12

28.

Αραδίππου Γ΄

296

14

29.

Αραδίππου Δ΄ - Αγίου Φανουρίου

432

19
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A/A
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ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

30.

Αραδίππου Ε΄ - Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου

302

14

31.

Βορόκληνη

435

20

32.

Δρομολαξιά Α΄

116

6

33.

Δρομολαξιά Β΄

105

7

34.

Ζύγι - Μαρί (Ζύγι, Βασιλικό, Μαρί) (Ε.Ο.Σ.)

53

3

35.

Καλαβασός

38

3

36.

Καλό Χωριό

121

8

37.

Κελλιά

25

2

38.

Κίτι

362

17

39.

Κόρνος (Κόρνος, Δελίκηπος)

123

7

40.

Κοφίνου - «Μιχαλοπούλειο» (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

95

6

41.

54

3

42.

Λεύκαρα Πάνω (Λεύκαρα Πάνω, Λεύκαρα Κάτω, Βαβατσινιά,
Βάβλα, Κάτω Δρυς, Λάγεια, Σκαρίνου)
Λιβάδια (ΚΑ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

273

12

43.

Λιβάδια (ΚΒ) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

270

12

44.

Μαζωτός (Περιφερειακό) (Μαζωτός, Αλαμινός)

56

4

45.

Μαρώνι - Ψεματισμένος

58

4

46.

Μενεού

192

11

47.

Μοσφιλωτή

92

6

48.

Ξυλοτύμβου Α΄

129

7

49.

Ξυλοτύμβου Β΄

115

7

50.

Ξυλοφάγου Α΄

220

12

51.

Ξυλοφάγου Β΄

217

12

52.

Ορμίδεια Α΄ (Μέρος Ορμίδειας, Δεκέλεια)

125

6

53.

Ορμίδεια Β΄

118

7

54.

Περιβόλια

140

7

55.

Πύλα

132

7

56.

Πυργά

76

5

57.

Τερσεφάνου

100

6

58.

Τόχνη

25

2

59.

Τρούλλοι

77

6

60.

Χοιροκοιτία (Χοιροκοιτία, Άγιοι Βαβατσινιάς, Ορά) (Ε.Ο.Σ.)

76

6

61.

Ψευδάς

90

6
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9255

491

301

15

102

6

188

11

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1.

Αγία Νάπα - Αντώνη Τσόκκου

2.
3.

Άγιος Γεώργιος - Βρυσούλες - Αχερίτου (Αχερίτου, Βρυσούλες,
Στροβίλια)
Αυγόρου Α΄

4.

Αυγόρου Β΄

141

8

5.

Δάσος Άχνας - «Φώτης Πίττας»

167

10

6.

Δερύνεια Α΄

91

6

7.

Δερύνεια Β΄

111

7

8.

Δερύνεια Γ΄

150

9

9.

Λιοπέτρι Α΄

159

10

10.

Λιοπέτρι Β΄

165

10

11.

Παραλίμνι Α΄

303

16

12.

Παραλίμνι Β΄

272

12

13.

Παραλίμνι Γ΄

211

11

14.

Παραλίμνι Δ΄ (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

279

14

15.

Σωτήρα Α΄

148

8

16.

Σωτήρα Β΄

155

10

17.

Σωτήρα Γ΄ (Ενιαίο Ολοήμερο) (Ε.Ο.Σ.)

100

6

18.

Φρέναρος

266

14

3309

183

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
1.

Πάφος Α΄- Νεοφύτειο

136

6

2.

Πάφος Β΄- Δημήτρειο

138

6

3.

Πάφος Γ΄ (ΚΑ) - Αποστόλου Παύλου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

94

6

4.

Πάφος Γ΄ (ΚΒ) - Αποστόλου Παύλου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

94

5

5.

Πάφος Δ΄- Κάτω Περβολιών (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

319

15

6.

Πάφος Ε΄- Αγίου Δημητρίου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

112

6

7.

Πάφος Στ΄- Κάτω Πάφου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

233

11

8.

Πάφος Ζ΄- Αγίου Κενδέα (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

166

10

9.

Πάφος Η΄- Ιορδάνειο

302

13
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ΤΜΗΜΑΤΩΝ

10.

Πάφος Θ΄- Κουπάτειο

398

17

11.

Πάφος Ι΄- «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»

394

17

12.

Πάφος ΙΑ΄- Αγίου Σπυρίδωνα

288

12

13.

Πάφος ΙΒ΄- «Πεύκιος Γεωργιάδης» (Μέρος Δήμου Πάφου,
Άγιος Γεώργιος Πάφου, Κιδάσι, Μαμώνια, Φασούλα Πάφου)
Πάφος ΙΓ΄

251

12

252

13

46

3

21

2

88

6

270

13

323

15

69

5

52

4

253

12

14

2

14.

16.

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Γιαλιά, Νέα
Δήμματα)
Αναρίτα

17.

Αργάκα (Αργάκα Κάτω, Αργάκα Πάνω)

18.

21.

Γεροσκήπου Α΄ (Μέρος Δήμου Γεροσκήπου, Αγία Βαρβάρα
Πάφου, Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κολώνη)
Γεροσκήπου Β΄ (Μέρος Δήμου Γεροσκήπου, Αγία Βαρβάρα
Πάφου, Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κολώνη)
Γιόλου (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (Γιόλου, Μηλιού)
(Ε.Ο.Σ.) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δρούσεια (Δρούσεια, Κρίτου Τέρα, Τέρα)

22.

Έμπα

23.

Ίνεια (Ίνεια, Αρόδες Κάτω, Αρόδες Πάνω)

24.

Κισσόνεργα - Χρίστου Κκέλη (Κισσόνεργα, Ακουρσός)

137

6

25.

Κονιά (Κονιά, Άρμου, Επισκοπή Πάφου, Μαραθούντα)

213

11

26.

Κούκλια (Κούκλια, Αρχιμανδρίτα, Νικόκλεια, Χα Ποτάμι)

41

3

27.

Μανδριά

62

4

28.

Μεσόγη (Μεσόγη, Μέσα Χωριό)

157

9

29.

Παναγιά (Παναγιά, Άγιος Φώτιος, Αμπελίτης, Ασπρογιά,
Βρέτσια, Γαλαταριά, Κοιλίνια, Πενταλιά, Στατός)
Πέγεια

14

2

231

12

103

7

273

14

11

2

15.

19.
20.

30.

33.

Πολέμι (Πολέμι, Άγιος Δημητριανός, Δρύμου, Δρυνιά, Κάθικας,
Κανναβιού, Κρίτου Μαρόττου, Λάσα, Μηλιά Πάφου, Σίμου,
Φύτη, Ψάθι)
Πόλη Χρυσοχούς (Πόλη Χρυσοχούς, Ακουρδάλεια Κάτω,
Ακουρδάλεια Πάνω, Ανδρολίκου, Γουδί, Κυνούσα, Λατσί,
Λυσός, Μακούντα, Μελάδεια, Νέο Χωρίο Πάφου, Πελαθούσα,
Περιστερώνα Πάφου, Προδρόμι, Σαραμά, Σκούλλη, Στενή,
Φυλούσα Χρυσοχούς, Χόλη, Χρυσοχού) (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Πομός (Πομός, Παχύαμμος)

34.

Στρουμπί (Στρουμπί, Θελέτρα)

24

2

35.

Τάλα

93

6

36.

Τίμη (Περιφερειακό) (Τίμη, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων,
Αμαργέτη, Αξύλου, Ελεδιό, Νατά)

77

6

31.

32.
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

A/A
37.

Τρεμιθούσα

38.

39.

Τσάδα-Κοίλη «Ευαγόρα Παλληκαρίδη» (Περιφερειακό)
(Τσάδα, Καλλέπεια, Κοίλη, Κούρτακα, Λεμώνα, Λετύμβου,
Χούλου)
Χλώρακας - Αγίου Νικολάου (ΔΡΑ.Σ.Ε.)

40.

Χλώρακας - Λέμπα - Αγίου Στεφάνου (Χλώρακας, Λέμπα)

41.

Χολέτρια (Χολέτρια, Άγιος Ιωάννης Πάφου, Αρμίνου,
Κελοκέδαρα, Μέσανα, Πραστιό Κελοκεδάρων, Σαλαμιού,
Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

44

3

67

5

231

11

273

13

21

2

6385

329

16

2

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ριζοκάρπασο (Ριζοκάρπασο, Αγία Τριάδα)

1.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ

A/A

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
125

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
19094

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1020

1

Λευκωσία

2

Λεμεσός

85

13482

713

3

Λάρνακα

61

9255

491

4

Αμμόχωστος

18

3309

183

5

Πάφος

41

6385

329

6

Κατεχόμενα

1

16

2

331 *

51541

2738

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑ.Σ.Ε. = Δράσεις Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης
Ε.Ο.Σ. = Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
* Στον αριθμό περιλαμβάνεται το Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία και τα Νοσοκομεία Λεμεσού και
Λάρνακας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1
2
3
4

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
«Ευαγγελισμός»
Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας
Σχολή Κωφών
Σχολή Τυφλών

79
66
28
5

1
2

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
«Απόστολος Λουκάς»
«Παιδικό Αναρρωτήριο Ερυθρού Σταυρού»

80
26

1

ΕΠΑΡΧIΑ ΛAΡΝΑΚΑΣ
«Άγιος Σπυρίδωνας»

1

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
«Απόστολος Βαρνάβας»

1

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
«Θεοσκέπαστη»

106

51

ΣΥΝΟΛΟ

57
498

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
A/A
1
2
3
4
5

ΕΠΑΡΧΙΑ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αμμόχωστος
Πάφος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
4
2
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΙΔΙΩΝ
178
106
106
51
57

9

498
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2.
ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Μέση Γενική Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του Κυπριακού
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της
Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση, προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη
διάδοση της γνώσης, με έμφαση στη Γενική Παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, ώστε να προετοιμάσει
τους/τις μαθητές/ριες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Στοχεύει, επίσης, στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας,
στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας,
των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην
καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης
και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.
Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση, παρέχεται σε μαθητές, ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο
τριετείς κύκλους σπουδών - στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους δύο κύκλους περιλαμβάνονται
προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε διακριτά μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά κ.λπ.),
προγράμματα που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και
ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκδρομές, επισκέψεις κ.λπ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/ριών. Η φοίτηση είναι δωρεάν
για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική, μέχρις ότου ο/η μαθητής/ρια συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο
ή το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, είναι: η παρακολούθηση και αξιολόγηση
του έργου που επιτελείται στα δημόσια σχολεία, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των
ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, η Υπηρεσία
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κανονισμών
Λειτουργίας των Σχολείων, η επιθεώρηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός
προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές/ριες και
ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση κ.λπ.
2.1.1 ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το Γυμνάσιο αποτελεί έναν αυτοτελή κύκλο σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης, με στόχο την ανθρωπιστική
καλλιέργεια των μαθητών. Συμπληρώνει τη Γενική Παιδεία, που παρέχει το Δημοτικό Σχολείο και
προετοιμάζει τους/τις μαθητές/ριες για το Λύκειο ή την Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση. Τα
μαθήματα είναι κοινά για όλους τους/τις μαθητές/ριες.
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Με στόχο την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού αναλφαβητισμού, αλλά και τη
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, λειτουργεί το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και
Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), μέσα από το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία θετικών στάσεων έναντι
του σχολείου και η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του λειτουργικού αναλφαβητισμού και την πρόληψη του
συνεπαγόμενου σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί Πρόγραμμα Αλφαβητισμού το
περιεχόμενο του οποίου εστιάζεται στις τρεις βασικές δεξιότητες - ανάγνωση, γραφή, αριθμητική - σε
επίπεδο των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα
βιώματα του μαθητή του Γυμνασίου. Λαμβάνονται, επίσης, μέτρα για την αγωγή και εκπαίδευση των
παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στους/Στις μαθητές/ριες, οι οποίοι/ες έχουν σοβαρή μαθησιακή ή ειδική
μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση και, γενικά,
η αναγκαία βοήθεια για τη σχολική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς και, ιδιαίτερα, στον ψυχολογικό,
τον κοινωνικό και τον εκπαιδευτικό τομέα. Τα μαθήματα του αλφαβητισμού προσφέρονται στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
2.1.2 ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Από τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχει εισαχθεί στη Μέση Γενική Εκπαίδευση το Νέο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα (ΝΩΠ), το οποίο αποτελεί μια νέα δομή στην κατανομή των διδακτικών περιόδων των
μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια και Λύκεια. Η Εφαρμογή του ΝΩΠ, στοχεύει στο να
ενδυναμώσει το κύρος του Απολυτηρίου του Δημόσιου Σχολείου και να εξασφαλίσει ένα πιο αξιόπιστο
σύστημα πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας.
Για το Γυμνάσιο, το ΝΩΠ περιλαμβάνει αύξηση των περιόδων διδασκαλίας από 37 σε 38, μικρές
διαφοροποιήσεις στην κατανομή των διδακτικών περιόδων ανά μάθημα και επιλογή μαθημάτων
Προσανατολισμού (για την Α΄ Λυκείου) ή Κατεύθυνσης, Κλάδου και Ειδικότητας (για την Α΄ τάξη
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), στη Γ΄ Γυμνασίου.
Η Α΄ τάξη Λυκείου περιλαμβάνει, κυρίως, μαθήματα Κοινού Κορμού (31 περιόδους την εβδομάδα), τα
οποία έχουν σκοπό να παρέχουν γενική και ολόπλευρη μόρφωση στους/στις μαθητές/ριες. Παράλληλα
εισάγεται η εμβάθυνση σε δύο μαθήματα (κατά δύο περιόδους την εβδομάδα επιπλέον από αυτά του
Κοινού Κορμού), τα οποία ανήκουν σε μια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι
επιλογές αυτές οδηγούν τους/τις μαθητές/ριες σε μία από τις έξι αντίστοιχες Κατευθύνσεις Σπουδών στη
Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.
Από τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι μαθητές/ριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου συμμετέχουν σε ενιαίες
γραπτές αξιολογήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
του 2020, οι οποίες διεξάγονται τον Ιανουάριο για το 1ο τετράμηνο και τον Μάιο για το 2ο τετράμηνο. Ο
βαθμός της γραπτής αξιολόγησης (εξετάσεις τετραμήνου), για τα τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης και
το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στο τέλος κάθε τετραμήνου, αντιστοιχεί στο 40%
του βαθμού του μαθήματος, για κάθε τετράμηνο. Το άλλο 60% προκύπτει από άλλες μορφές
αξιολόγησης, όπως συμμετοχή και συνεισφορά στην τάξη ή στο εργαστήριο, κουίζ και σύντομα τεστ και
εργασίες κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Οι βαθμοί κάθε τετραμήνου, αποτελούν το 50% του τελικού
βαθμού, για κάθε σχολικό έτος.
2.1.3 ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Ι.Ε.)
Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), που άρχισαν να λειτουργούν το 1960, ως Ινστιτούτα
Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές/ριες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε
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ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα για ίσες
ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη Διά Βίου Μάθηση, θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα Κ.Ι.Ε. λειτουργούν σε όλη την Κύπρο, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
Πέρα από το εκπαιδευτικό, επιτελούν και κοινωνικό έργο, με τα χαμηλά δίδακτρα και τις απαλλαγές
διδάκτρων, σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Προσφέρουν, επίσης,
υποτροφίες, με στόχο την προώθηση της αριστείας. Παράλληλα, δίνουν ευκαιρία απασχόλησης, σε
εκατοντάδες νέους, αδιόριστους εκπαιδευτές.
Τα Κ.Ι.Ε. στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας
την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν. Κατά τη σχολική χρονιά
2020-2021, λειτουργούσαν 40 Κ.Ι.Ε. και 6 παραρτήματα και σε αυτά φοιτούσαν 8681, περίπου,
μαθητές/ριες. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοί μαθητών/ριών που είχαν εγγραφεί στα
Κ.Ι.Ε. για τη σχολική χρονιά 2020-2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021)
ΚΩΔ.

Εγγραφές

KIE

1

Κ.Ι.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ)

112

2

Κ.Ι.Ε. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ)

77

3

Κ.Ι.Ε. ΑΚΑΚΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ)

127

4

Κ.Ι.Ε. ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ)

203

5

Κ.Ι.Ε. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ)

459

6

Κ.Ι.Ε. ΙΔΑΛΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ)

386

7

Κ.Ι.Ε. ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ (Β΄
ΜΑΛΟΥΝΤΑ)

127

8

Κ.Ι.Ε. ΚΥΚΚΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ)

137

9

Κ.Ι.Ε. ΛΑΤΣΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ)

171

10

Κ.Ι.Ε. ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Μ.
ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ)

127

11

Κ.Ι.Ε. ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ)

258

12

Κ.Ι.Ε. ΠΛΑΤΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' - ΠΛΑΤΥ)

177

13

Κ.Ι.Ε. ΣΟΛΕΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ)

45

14

Κ.Ι.Ε.
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ)

15

Κ.Ι.Ε. ΤΣΕΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α΄)

110

16

Κ.Ι.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

66

17

Κ.Ι.Ε. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ)

114

18

Κ.Ι.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

214

19

Κ.Ι.Ε. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ)

20

Κ.Ι.Ε. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-

(ΛΥΚΕΙΟ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ

(ΛΥΚΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

364

ΚΑΤΩ
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62

90

21

Κ.Ι.Ε. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΣΧΟΛΕΙΟ

22

Κ.Ι.Ε. ΛΕΜΕΣΟΥ (ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

24

Κ.Ι.Ε. ΠΑΧΝΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ)

4

25

Κ.Ι.Ε. ΠΑΧΝΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)

7

26

Κ.Ι.Ε. ΠΑΧΝΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ)

---

27

Κ.Ι.Ε. ΠΑΧΝΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΝΑΣ)

109

28

Κ.Ι.Ε. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ)

111

29

Κ.Ι.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΙΟΣ
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ)

114

30

Κ.Ι.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ
ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ)

117

31

Κ.Ι.Ε. ΤΣΙΡΕΙΟΥ (ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

217

32

Κ.Ι.Ε. ΑΘΗΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ-ΚΒ)

38

33

Κ.Ι.Ε. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ)

168

34

Κ.Ι.Ε. ΚΙΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ)

268

35

Κ.Ι.Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ)

36

Κ.Ι.Ε. ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

848

37

Κ.Ι.Ε. ΛΕΥΚΑΡΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ)

52

38

Κ.Ι.Ε. ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ)

387

39

Κ.Ι.Ε. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ)

220

40

Κ.Ι.Ε. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ)

60

41

Κ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ)

459

42

Κ.Ι.Ε. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)

266

43

Κ.Ι.Ε. ΕΜΠΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ)

298

44

Κ.Ι.Ε. ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ)

44

45

Κ.Ι.Ε. ΠΑΦΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ Α΄ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄)

253

46

Κ.Ι.Ε. ΠΟΛΕΜΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ)

84

47

Κ.Ι.Ε. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ)

223

ΣΥΝΟΛΟ

8681

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ-

28
459

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΠΑΝΟΥ

299

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΣΤΑ Κ.Ι.Ε.: 531
2.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
H Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.), υπάγεται διοικητικά στη
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Η Υ.Σ.Ε.Α. παρέχει στήριξη και πληροφορίες στους μαθητές,
ώστε να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις κλίσεις, τις ικανότητες, και τα ενδιαφέροντά τους, να
προσαρμοστούν καλύτερα στο σχολικό περιβάλλον και να κάνουν, όσο το δυνατόν, πιο ορθές
προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών της
Υ.Σ.Ε.Α, γίνεται στο Κεφάλαιο 6.
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2.1.5 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βασικό στόχο της Κυπριακής Εκπαίδευσης, αποτελεί, από χρόνια, η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην
Εκπαίδευση, αφού αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παιδείας των μελλοντικών πολιτών της
Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση προωθείται διαθεματικά, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα
διάφορων μαθημάτων, καθώς και μέσα από ποικίλες άλλες σχολικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν,
τόσο στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης, όσο και στην καλλιέργεια «ευρωπαϊκής
συνείδησης» και θετικών στάσεων, απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της
Κύπρου, ανταποκρινόμενα στον στόχο της Ευρωπαϊκής Διάστασης, έχουν αναπτύξει μια πλούσια
δραστηριότητα, όπως είναι ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Γλωσσών, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διάκρισης για τη Διδασκαλία και Εκμάθηση
Γλωσσών (European Language Label), η λειτουργία Ευρωπαϊκών Ομίλων στα σχολεία, ανάληψη
μελετών-εργασιών (project), η διασύνδεση των Λυκείων της Κύπρου με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών
χωρών μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου, η ενεργός εμπλοκή και
σχολικές συμπράξεις με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
κ.ά. Σημαντική για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Διάστασης είναι και η συμμετοχή των
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για μαθητές/ριες Β΄ Λυκείου. Στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού, τίθενται καίρια θέματα της πολιτικής της Ευρώπης για προβληματισμό και συζήτηση.
Η γνώση και η εμπειρία, όμως, δεν περατώνεται στα σχολικά θρανία, αλλά αποκτά πλέον ένα χαρακτήρα
διά βίου παιδείας των πολιτών. Είναι φανερό ότι μέσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Μέση Γενική
Εκπαίδευση, επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό, για να βοηθήσει τον αυριανό Ευρωπαίο πολίτη να
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός αφορά, επίσης, στην ανάγκη
τεχνολογικού αλφαβητισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και στη διάδοση ανθρωπιστικής και εθνικής
παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση επιδιώκει να υπερβεί την εκπαίδευση για τις γνώσεις/πληροφορίες
και να προσεγγίσει τη συνεκτική θεώρηση της Γνώσης για έναν ευρύτερο προβληματισμό και
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την προώθηση της καινοτομίας.
2.1.6 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο τομέας της Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με την ίδρυση και
λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και των Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.).
Αναλυτικότερα:
➢ Στη Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση, λειτουργούν 39 Ιδιωτικά Σχολεία, τα οποία, μεταξύ άλλων,
προετοιμάζουν τους μαθητές για σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εξωτερικού ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Τα Ιδιωτικά
Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και λειτουργούν, σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Σχολείων
Νόμο του 2019 και Τροποποιητικό του 2020. Ανάλογα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα
που εφαρμόζουν, κατατάσσονται σε τρεις τύπους σχολείων ως εξής:
•

Ιδίου τύπου: Όσα Ιδιωτικά Σχολεία ακολουθούν χωρίς καμία παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά
και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημοσίων σχολείων.

•

Παρομοίου τύπου: Όσα Ιδιωτικά Σχολεία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα κύρια
μαθήματα και μαθήματα κοινού κορμού του υφιστάμενου τύπου δημοσίων σχολείων,
τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την ύλη που προνοούνται για τα
δημόσια σχολεία.

•

Διαφόρου τύπου: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται τα σχολεία που δεν εμπίπτουν σε
καμία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες.
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➢ Τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, λειτουργούν σύμφωνα με τους Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων και για άλλα συναφή θέματα Νόμους του 2018 και 2021. Υπάρχουν 3 κατάλογοι
εγκεκριμένων Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., ως εξής:
•

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (περιλαμβάνει 242 εγκεκριμένα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.)
Περιλαμβάνει τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, μέχρι την
έναρξη του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, δηλαδή «Οι
περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 έως 2012». Ο κατάλογος
περιλαμβάνει είτε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. των οποίων οι φάκελοι είναι σχετικά καινούριοι και
υπάρχουν στο αρχείο του ΥΠΠΑΝ, είτε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. των οποίων οι φάκελοι είναι πολύ
παλιοί και έρχονται από το κρατικό αρχείο.

•

ΜΗΤΡΩΟ Α (περιλαμβάνει 338 εγκεκριμένα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.)
Περιλαμβάνει τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα
με τη νέα νομοθεσία και δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα όσο αφορά επωνυμία,
κτιριολογικές εγκαταστάσεις, διδακτικό προσωπικό, αναλυτικά προγράμματα.
Περιλαμβάνει επίσης τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., τα οποία θα μεταφέρονται σταδιακά από τον
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ και ΜΗΤΡΩΟ Β, μετά από έλεγχό τους, με βάση το αρχείο
του ΥΠΠΑΝ και την έγκρισή τους από την Αρμόδια Αρχή.

•

ΜΗΤΡΩΟ Β (περιλαμβάνει 40 εγκεκριμένα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.)
Περιλαμβάνει τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την ψήφιση της νέας
νομοθεσίας και που παρουσιάζουν, βάσει του άρθρου 9.-(4), εκκρεμότητες σχετικές με
τις κτιριολογικές τους εγκαταστάσεις. Αν οι εκκρεμότητες αυτές διευθετηθούν μέχρι τις
25/07/2022, το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. θα καταχωριστεί στο ΜΗΤΡΩΟ Α. Σε διαφορετική περίπτωση
θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας.

Στο αρχείο των Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. υπάρχουν ακόμη περίπου:
•

4500 φάκελοι για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

•

200 εκκρεμείς αιτήσεις Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Πιο κάτω, παρουσιάζεται σε διάγραμμα η εξέλιξη, σε χρονοσειρά, του μαθητικού πληθυσμού των
ιδιωτικών σχολείων, μέχρι και τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.

Χρονοσειρά Ποσοστού Μαθητών Ιδιωτικής
Μέσης Εκπαίδευσης

2020/2021

2019/2020
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2018/2019
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2017/2018
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Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, χειρίζεται όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την ίδρυση και
λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες του γραφείου, αφορούν σε τομείς που σχετίζονται με την εύρυθμη και
σύννομη λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων και των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, σε θέματα, όπως:
- την εξασφάλιση πιστοποιητικών για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των κτηριακών
εγκαταστάσεων,
- την τήρηση των κατάλληλων αρχείων,
- την καταλληλότητα του διευθυντικού και διδακτικού προσωπικού, για να διευθύνουν και να
διδάσκουν αντίστοιχα σε Ιδιωτικά Σχολεία ή και Φροντιστήρια,
- τις νέες αιτήσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
και μεταβολές στα στοιχεία των υφισταμένων,
- την προώθηση θεμάτων Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων στη Συμβουλευτική
Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΕΙΣ) και Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων (ΣΕΙΦ), για εισηγήσεις,
- την καταλληλότητα της ποιότητας του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσω
της αξιολόγησης των προσφερόμενων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, της
ακολουθούμενης μεθοδολογίας και των τρόπων αξιολόγησης των μαθητών,
- την έκδοση βεβαιώσεων/πιστοποιήσεων σε απόφοιτους αλλά και εκπαιδευτικούς των
Ιδιωτικών Σχολείων,
- τον χειρισμό πάσης φύσεως καταγγελιών και παραπόνων που γίνονται εναντίον Ιδιωτικών
Σχολείων ή Φροντιστηρίων,
- την ενημέρωση μητρώων Ι.Φ. που διατηρεί το ΥΠΠΑΝ και των διαδικτυακών καταλόγων
Ι.Φ., έκδοση πιστοποιητικών ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Φ., έκδοση πιστοποιητικών
καταχώρισης Ι.Φ. από τον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ και από το ΜΗΤΡΩΟ Β, στο
ΜΗΤΡΩΟ Α, μετά από κάθε συνεδρία της ΣΕΙΦ.

2.2 ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τη στέγαση του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων και Λυκείων, λειτούργησαν, κατά τη σχολική
χρονιά 2020-2021, οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:
Γυμνάσια (με γυμνασιακό κύκλο μόνο)
Λύκεια (με λυκειακό κύκλο μόνο)
Σχολεία με γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο μαζί*
Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια
Σύνολο:
* Tα σχολεία με γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο είναι:

63
38
8
5
114

•

Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού

•

Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

•

Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου

•

Γυμνάσιο-Λύκειο Πολεμίου

•

Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων

•

Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου

•

Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

•

Γυμνάσιο-Λύκειο Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας – Σωτήρας.
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Tα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ονομαστικά και κατά επαρχία, για τη σχολική χρονιά 20202021, αναγράφονται αναλυτικά στο τέλος του Κεφαλαίου 2.

2.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, κατά τη σχολική
χρονιά 2020-21, ήταν 6252 σε σύγκριση με 6198 το 2019-2020. Κατά ειδικότητα, το διδακτικό
προσωπικό ήταν:
Διευθυντές ΒΔΑ΄ ΒΔ

Μόνιμοι
Καθηγητές

Καθηγητές με
Σύμβαση

Σύνολο
ΕΜΕ ΠΛΕ
Εκπαιδευτικών

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

7

9

30

181

25

252

2

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

45

53

242

1263

141

1744

8

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

10

25

108

541

100

784

4

3

ΦΥΣΙΚΟΙ

9

11

51

268

40

379

2

Φ/ΣΤΕΣ/BIOΛ

5

4

32

154

21

216

1

ΧΗΜΙΚΟΙ

3

4

23

133

13

176

1

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ

0

1

3

25

6

35

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

4

9

44

262

94

413

3

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

5

8

24

113

23

173

1

ΙΤΑΛΙΚΩΝ

0

0

0

22

0

22

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

0

0

0

10

5

15

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

0

0

0

3

0

3

ΡΩΣΣΙΚΩΝ

0

0

0

16

14

30

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

0

0

0

7

0

7

ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΟΙ

0

7

22

109

58

196

1

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

9

42

289

45

387

2

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7

4

24

145

22

202

1

ΤΕΧΝΗΣ

6

5

19

124

15

169

1

ΦΩΤΟΓΡ. ΤΕΧΝΗΣ

0

0

0

5

0

5

ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

0

7

14

134

24

179

1

ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓ.

7

13

54

335

44

453

2

ΣΧΕΔ. ΤΕΧΝ.

5

4

26

167

24

226

1

ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣ.

1

4

22

122

17

166

1

ΘΕΑΤΡΟ

0

0

0

11

9

20

ΣΥΝΟΛΟ

116

177

780

4439

740

6252

32

1

1

7

2.4 ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.4.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
Τη σχολική χρονιά 2020-21, ο αριθμός των μαθητών/ριών, που φοιτούσαν στα Γυμνάσια, ανερχόταν
στους 23086, στα Λύκεια στους 17022 και στα Εσπερινά Γυμνάσια στους 396. Σε σχέση με την
προηγούμενη σχολική χρονιά 2019 - 2020, παρατηρήθηκε στον γυμνασιακό κύκλο αύξηση των
μαθητών/ριών, κατά 200 ή ποσοστό 0,87% και στον λυκειακό κύκλο, αύξηση των μαθητών/ριών, κατά
11 ή ποσοστό 0,06%.
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2.4.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Αναλυτικά, η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών/ριών, κατά τα τελευταία έξι χρόνια, είναι η ακόλουθη:
Σχολική
Γυμνασιακός
Λυκειακός
Σύνολο
Εσπερινά
Χρονιά
Κύκλος
Κύκλος
Γυμνάσια/Λύκεια
Γυμνάσια
2015 - 16
21 913
18 617
40 530
459
2016 - 17
21 831
18 213
40 044
474
2017 - 18
21 935
17 631
39 566
443
2018 - 19
22 794
17 141
39 935
454
2019 - 20
22 886
17 011
39 897
422
2020 - 21
23 086
17 022
40 108
396
Οι μαθητές/ριες των Γυμνασίων, τη σχολική χρονιά 2020-21, ήταν κατανεμημένοι σε 1073 τμήματα, με
μέσο όρο 21,5 μαθητές/ριες σε κάθε τμήμα, ενώ των Λυκείων ήταν κατανεμημένοι σε 983 τμήματα, με
μέσο όρο 17,3 μαθητές κατά τμήμα. Στα Λύκεια ο αριθμός των τμημάτων υπολογίστηκε με βάση τα
μαθήματα Κοινού Κορμού. Παγκύπρια, ο αριθμός των τμημάτων και οι μέσοι όροι μαθητών κατά τμήμα
είναι οι ακόλουθοι τα τελευταία πέντε χρόνια:
Σχολική Χρονιά
Γυμνασιακός Κύκλος
Λυκειακός Κύκλος
Αριθμός
Μέσος ΄Ορος
Αριθμός
Μέσος ΄Ορος
Τμημάτων
Μαθητών
Τμημάτων
Μαθητών
2016 - 17
985
22,16
962
18,93
2017 - 18
983
22,32
995
17,72
2018 - 19
1 015
22,5
986
17,4
2019 - 20
1 037
22,1
980
17,4
2020 - 21
1 073
21,5
983
17,3

2.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι δαπάνες για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων
δαπανών για την εκπαίδευση και αποβλέπουν στην προώθηση δραστηριοτήτων, μέτρων και έργων που
ενισχύουν την προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της Μέσης Εκπαίδευσης.
Οι αναπτυξιακές δαπάνες της Μέσης Γενική Εκπαίδευσης, για το έτος 2021, ανήλθαν σε €323.361 σε
σύγκριση με €266.711 το 2020 και είχαν σκοπό μεταξύ άλλων:
• Την ενίσχυση των τεχνολογικών μαθημάτων
• Τον εξοπλισμό εργαστηρίων
• Την εκπαίδευση προσωπικού
Οι τακτικές δαπάνες, για το έτος 2021 για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση ανήλθαν σε €11.536.551 σε
σύγκριση με €15.179.949 το 2020, εκτός από τους μισθούς των εκπαιδευτικών, και είχαν σκοπό την
κάλυψη εξόδων, όπως τα πιο κάτω:
•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργικές Δαπάνες
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Συντηρήσεις – Επιδιορθώσεις
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εκδόσεις – Δημοσιότητα
Κοινωνικές Παροχές
Σχολικός Αθλητισμός
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2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.6.1 ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ποιοτική
αναβάθμιση της υποδομής των κτηρίων των Γυμνασίων/Λυκείων και τη μείωση του αριθμού των
μαθητών/ριών, κατά τμήμα.
Ως εκ τούτου, προωθείται η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ως εξής:
α. Νέο Διανέλλειο Γυμνάσιο, Επαρχία Λάρνακας
β. Β’ Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Επαρχία Αμμοχώστου
γ. Νέο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, Επαρχία Πάφου
Σημειώνεται ότι από τη Σχολική Χρονιά 2020 – 2021 το Γυμνάσιο Δερύνειας λειτουργεί ως Εξατάξιο
σχολείο, με την ονομασία Γυμνάσιο – Λύκειο Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας – Σωτήρας.
2.6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ
Στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 2021, συμπεριλήφθηκαν επεκτάσεις και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων,
για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Επίσης, γίνεται σύμφωνα και με το Κτιριολογικό
Πρόγραμμα, η αντισεισμική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, σε Παγκύπρια κλίμακα.
Κρίνεται ουσιαστικό και το γεγονός ότι υπάρχει πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, καθώς και θερμομόνωση και υγρομόνωση στα κτήρια των σχολικών μονάδων της Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης. Υπολογίζεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αναμένεται ότι αυτό το
μεγαλεπήβολο έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.

2.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.7.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, εφαρμόζει
από το 2015 το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ), το οποίο εισάγει μια νέα δομή στην κατανομή των
διδακτικών περιόδων των μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια και Λύκεια.
Η εφαρμογή του ΝΩΠ στοχεύει στο να διορθώσει αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, να
ενδυναμώσει το κύρος του Απολυτηρίου του δημόσιου σχολείου και να εξασφαλίσει ένα πιο αξιόπιστο
σύστημα πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας.
Βασικές αλλαγές στο ΝΩΠ του Γυμνασίου, είναι η αύξηση των περιόδων διδασκαλίας από 37 σε 38, με
μικρές διαφοροποιήσεις στην κατανομή των διδακτικών περιόδων, ανά μάθημα. Στο Λύκειο, το ΝΩΠ
προσφέρει ένα νέο σύστημα επιλογής μαθημάτων με σαφείς κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, στην Α΄
Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), οι
οποίες τους κατευθύνουν στην επιλογή μίας από τις έξι Κατευθύνσεις Σπουδών στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Επιπρόσθετα, ενισχύεται ο θεσμός των σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος – Μουσικού και Αθλητικού
Γυμνασίου και Λυκείου σε όλες τις πόλεις.
Όσον αφορά στην Α΄ Λυκείου:
•

Οι 31 από τις 35 περιόδους διδασκαλίας αφορούν σε μαθήματα Κοινού Κορμού, όπως, δηλαδή,
είναι και στο Γυμνάσιο.
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•

Για τις υπόλοιπες 4 περιόδους, οι μαθητές/ριες επιλέγουν δύο (2) μαθήματα από δύο (2)
διδακτικές περιόδους, το καθένα. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται σε τέσσερις (4) Ομάδες
Μαθημάτων Προσανατολισμού. Η επιλογή ΟΜΠ τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε
δύο μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, για επιπλέον δύο (2) διδακτικές περιόδους το καθένα,
όπως φαίνονται πιο κάτω:
o 1η ΟΜΠ: Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία - Ιστορία
o 2η ΟΜΠ: Μαθηματικά - Φυσική
o 3η ΟΜΠ: Μαθηματικά - Οικονομικά
o 4η ΟΜΠ: Οικονομικά - Αγγλικά

Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι μαθητές/ριες ακολουθούν την Κατεύθυνση Σπουδών, στην οποία τους οδηγεί
η ΟΜΠ που έχουν παρακολουθήσει στην Α΄ Λυκείου, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Κατευθύνσεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου
•

η

1 ΟΜΠ
Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία

Σπουδών
•

Ιστορία

Κατεύθυνση Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών

η

2 ΟΜΠ

•

Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

•

Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών-Βιοεπιστημών-

Μαθηματικά

Πληροφορικής-Τεχνολογίας

Φυσική

•

Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

3η ΟΜΠ

•

Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά

•

Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

4η ΟΜΠ

•

Κατεύθυνση Εμπορίου & Υπηρεσιών

Οικονομικά

•

Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

Οικονομικά

Αγγλικά
Τα εξεταζόμενα μαθήματα για απόλυση για όλες τις Κατευθύνσεις της Γ΄ τάξης είναι τα εξής πέντε (5):
•

Νέα Ελληνικά

•

Τα τέσσερα (4) μαθήματα της Κατεύθυνσης (τα 3 ή 2 υποχρεωτικά και το 1 ή 2 επιλεγόμενα,
ανάλογα με την Κατεύθυνση)

Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου και του Λυκείου.
2.7.2 TO ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Το περιεχόμενο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας βασίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής
Υγείας (ΠΣΑΥ) (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2010), που στοχεύει στην «προάσπιση και την
προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών/ριών, καθώς και στην κοινωνική τους ευεξία,
αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης, κι αφετέρου με
την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους» (ΠΣΑΥ, 2010).
Το ΠΣΑΥ προωθεί τη διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί
προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν
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λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά και ενημερωμένα για
θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους.
Οι εκπαιδευτικοί του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, παρέχουν ποικίλες, αλληλένδετες,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των
μαθητών/ριών, προσαρμόζοντας και ρυθμίζοντας έτσι το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους σύμφωνα
με τη διαφορετικότητα και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/ριών.
Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, αναλύονται με βάση την ομαδοποίηση των
τάξεων σε τρεις βαθμίδες, ώστε να επιτευχθεί η ενιαιοποίηση από τη δημοτική εκπαίδευση μέχρι την Γ΄
Λυκείου. Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, έχει ως στόχο να προωθήσει την
ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/ριών με βάση τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις
απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη ζωή. Ειδικότερα, μέσα από το μάθημα της Οικιακής
Οικονομίας δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/ριες να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους, να
συμπληρώσουν και να συνδυάσουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς
προβληματισμούς, να υιοθετήσουν υγιεινές συμπεριφορές στην καθημερινότητά τους, καθώς και να
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες, κλίσεις, δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
Κύριες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας είναι:
Ερευνητική εργασία που στοχεύει στη δράση, Διερεύνηση, Επίλυση προβλήματος, Μελέτη περίπτωσης
πραγματικών ή φανταστικών περιπτώσεων, Ανασκόπηση μέσω συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Συζήτηση – Αντιπαράθεση, Κύκλος συζήτησης, Εκπαιδευτικά παιχνίδια,
Παιχνίδια ρόλων, Προσομοιώσεις, Αυτοσχεδιασμός, Αξιοποίηση εργαστηρίου Οικιακής Οικονομίας
(ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μάθησης), Χρήση οπτικοακουστικών πολυμέσων.
2.7.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική και καθοριστική για όλους και σε όλα τα ηλικιακά στάδια της ζωής.
Ο αξιοσημείωτος ρόλος της υγιεινής διατροφής, επηρεάζει τη σωματική, την ψυχική και τη νοητική
ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου. Απώτερος σκοπός του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας είναι η
καλλιέργεια της διατροφικής αγωγής των μαθητών/ριών του Γυμνασίου και του Λυκείου, ώστε να
υιοθετήσουν και να εξασφαλίσουν υγιεινή, επαρκή και ασφαλή διατροφή μέσα από τον καθημερινό
τρόπο ζωής τους. Επιπρόσθετα, μέσα από το μάθημα οι μαθητές/ριες καλούνται να αναγνωρίσουν τη
σημασία της ισορροπημένης διατροφής κατά την εφηβική ηλικία, να επεξεργάζονται κριτικά τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική τους συμπεριφορά, να σχεδιάζουν και να παρασκευάζουν
ισοζυγισμένα γεύματα, να συμβάλλουν με ατομικές και συλλογικές δράσεις στην ενίσχυση των
δυνατοτήτων υγιεινής τους διατροφής και να αξιοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές σχετικές
με τη διατροφή, με σκοπό την προαγωγή της υγείας.
Εκτός από τις δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εφαρμόζονται και οι πιο
κάτω δράσεις που ενισχύουν τη διατροφική αγωγή των εφήβων:
o Προώθηση της Διεθνούς Καμπάνιας για τη Σωστή Διατροφή και Καλές Πρακτικές Υγείας (5 A
Day) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: «5 φρούτα και λαχανικά, μέχρι 2 ώρες την ημέρα
μπροστά σε οθόνη, 1 τουλάχιστον ώρα την ημέρα φυσική δραστηριότητα, 0 κατανάλωση
ροφημάτων πλούσιων σε ζάχαρη».
o Προώθηση της Υγιεινής και Ισορροπημένης Διατροφής, μέσω των εκπαιδευτικών εργαλείων,
όπως του μοντέλου «Το Πιάτο μου», της «Πυραμίδας Μεσογειακής Δίαιτας» και της «Πυραμίδας
Υγιεινής Διατροφής» (USDA).
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Παρασκευή υγιεινού προγεύματος από τους μαθητές/ριες, βασισμένο στην καμπάνια της
Ευρώπης “The importance of breakfast in Europe” σε συνεργασία με τον Καθηγητικό Σύλλογο
ή/και τον Σύνδεσμο Γονέων.
Παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων από όλους τους/τις μαθητές/ριες και με ιδιαίτερη
συμμετοχή από τους/τις μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία.

2.7.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή, αποτελεί το κύριο μέρος του Προγράμματος Αγωγής Οδικής Ασφάλειας, που
συστάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το 1997. Το όλο Πρόγραμμα
αποσκοπεί στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης και
επιθυμητής συμπεριφοράς, από μέρους των μαθητών/ριών, με στόχο τη μείωση των οδικών
συγκρούσεων.
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, η Κυκλοφοριακή Αγωγή έχει ενταχθεί στο
μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Γυμνασιακού και Λυκειακού κύκλου και οι εκπαιδευτικοί έχουν
παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια επιμόρφωσης, για την κατάρτισή τους στο θέμα. Για την καλλιέργεια
οδικής συνείδησης ανάμεσα στους/στις μαθητές/ριες υλοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό, την καλλιέργεια στάσεων και
συμπεριφορών, έτσι ώστε να λειτουργούν ως υπεύθυνα άτομα σε θέματα κυκλοφοριακής/οδικής
συμπεριφοράς. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις στα σχολεία ή/και την κοινότητα από τους/τις
μαθητές/ριες, έτσι ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή προς τη θετική συμπεριφορά. Mε τον τρόπο αυτό
καταργείται η αποσπασματική αναφορά σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, εκσυγχρονίζεται η
μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος και οι μαθητές/ριες οδηγούνται στην υιοθέτηση θετικών
συμπεριφορών.
Στο πλαίσιο των πολλών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν, το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με την
Αστυνομία Κύπρου, τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Reaction» και άλλους φορείς, ανέπτυξε
εκπαιδευτικές δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολικές μονάδες που ζήτησαν συνεργασία.
Επιπλέον, η βιωματική δραστηριότητα «Περπατώ στην περιοχή γύρω από το σχολείο μου» με τη
βοήθεια της Αστυνομίας Κύπρου και η πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος
κυκλοφοριακής αγωγής με μουσική παρέμβαση από αφρικανικά κρουστά της Αστυνομίας Κύπρου,
βοηθά τους/τις μαθητές/ριες στον εντοπισμό κινδύνων πρόκλησης οδικών συγκρούσεων και στη
βελτίωση της συμπεριφοράς τους ως πεζών, ποδηλατών και επιβατών.
2.7.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα θέματα Οικογενειακού Προγραμματισμού, Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας που
διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου (υποχρεωτικά) και στη Β΄ και Γ΄ λυκείου (κατεύθυνση) στο
μάθημα της Οικιακής Οικονομίας/ΠΣΑΥ, προσεγγίζουν την περιεκτική, κυρίως, σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση, και επιτυγχάνουν ισορροπία, μεταξύ της απόκτησης των πιο κάτω:
Στάσεων: εκτίμηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, σεβασμός, θετική αυτοεκτίμηση, ανοχή και
ευθύτητα στο θέμα σεξουαλικότητα (ισότητα και διακρίσεις με βάση το φύλο).
Δεξιοτήτων: διαπραγμάτευση, επικοινωνία, θετική διεκδίκηση, φροντίδα του εαυτού και των άλλων,
προσωπικές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, δεξιότητες για λήψη αποφάσεων.
Γνώσεων: εφηβεία, βιολογικό και κοινωνικό φύλο, λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος του
άνδρα και της γυναίκας, γονιμότητα, αντισύλληψη και Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ),
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πληροφορίες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σεξουαλικότητα. Οι μαθητές/ριες αποκτούν
γνώσεις για τις αρμόδιες δομές και υπηρεσίες της Κύπρου, έτσι ώστε να αποκτήσουν έγκυρες πηγές
πληροφόρησης σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.
Για τον καταρτισμό των θεμάτων που αφορούν στην ενότητα Οικογενειακού Προγραμματισμού,
Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας που υιοθετήθηκε
από τον κλάδο της Οικιακής Οικονομίας, χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια, καθώς και πηγές
από αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. WHO, IPPF, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, OHE, YouAct,
Ευρωπαϊκή Πύλη).
Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας/ΠΣΑΥ, το θέμα της σεξουαλικής αγωγής δεν περιορίζεται στην
αναφορά σε σωματικές συνέπειες κάποιων συμπεριφορών, αλλά αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητα
μέσα από τη φυσική, βιολογική, ψυχο-συναισθηματική και κοινωνική διάστασή της, λαμβάνοντας υπόψη
την κουλτούρα, το κοινωνικό φύλο, καθώς και τα δικαιώματα του ατόμου που σχετίζονται με τη
σεξουαλική και αναπαραγωγική του υγεία.
2.7.2.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
o Προγράμματα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ.
τηγανοκίνησης), μετατρέποντας έτσι, τα σχολεία σε εργαστήρια ανάπτυξης περιβαλλοντικής
συνείδησης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, συνεργασίας και εθελοντισμού.
o Συμμετοχή σε μαθητικούς Διαγωνισμούς π.χ. Διαγωνισμός «Σχολικά Παραδείγματα Καλής
Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου», που
προκηρύσσεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Διαγωνισμός αφίσας για την Παγκόσμια μέρα Τροφίμων από τον
FAO, Παγκυπρίας Μαθητικός Διαγωνισμός «Ο καρκίνος μέσα από τα μάτια μου» που
διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΚΑΦ, «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας και «Έρευνα από Μαθητές» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
o Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων, σε θέματα διατροφής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης,
συναισθηματικής αγωγής, επίλυσης συγκρούσεων, πρόληψης της βίας και της
παραβατικότητας, πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, αξιών ζωής, ενίσχυσης αυτοεικόνας και
αυτοεκτίμησης.
o Δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη και στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.
o Εφαρμογή προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.
o Δραστηριότητες που καλλιεργούν την αποδοχή και τη διαχείριση της διαφορετικότηταςδιαπολιτισμικότητας, π.χ. κοινωνικό και βιολογικό φύλο, καταπολέμηση της ξενοφοβίας και της
μισαλλοδοξίας.
o Δημιουργία βοτανόκηπων/λαχανόκηπων στα σχολεία.
o Δραστηριότητες που ενισχύουν την καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας, π.χ. κοινά εργαστήρια
μαθητών/ριών και ατόμων με ειδικές ικανότητες για τη δημιουργία λειτουργικών αντικειμένων.
o Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, GEAR, ΕΔΣΠΥ, ΕΥ ΖΗΝ) με στόχο την
προώθηση θεμάτων σχετικών με την Οικιακή Οικονομία.
o Συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως το «Cardet» και το «Μουσείο
Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής» για εφαρμογή διάφορων δραστηριοτήτων/μαθημάτων σε
σχολική βάση που εντάσσονται στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας.
o Συνεργασία του ΥΠΠΑΝ και συγκεκριμένα του κλάδου της Οικιακής Οικονομίας με την εταιρεία
Lidl. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, μαθητές/ριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, έχουν την
ευκαιρία να εργαστούν στις κουζίνες Ακαδημίας Φαγητού της Lidl Food ή της «Lidl Food
Academy on the Go» (LFA on the Go), υπό την επίβλεψη προσοντούχων σεφ και
Διαιτολόγου/Διατροφολόγου.
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Διάφορες δραστηριότητες που αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών για
αυτοπροστασία και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας λόγω της πανδημίας.
Αποκεντρωμένες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας.
Συμμετοχή σε ψηφιακά προγράμματα που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Συμμετοχή σε ψηφιακό πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus + με θέμα τη σωστή διατροφή – φυσική δραστηριότητα – ελεύθερος χρόνος.
Διαδικτυακά μαθήματα για τη σπατάλη τροφίμων στα πλαίσια της σχολικής μονάδας από τη
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, το ΠΙ και το ΥΠΠΑΝ στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Life FoodPrint.

2.7.3 ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
o Πρόγραμμα σίτισης μαθητών/ριών: Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων (Σχολείο, Σχολική
Εφορεία, Σύνδεσμος Γονέων, Αδειούχοι Διαχειριστές Κυλικείων), για Παροχή δωρεάν
προγεύματος σε μαθητές/ριες άπορων οικογενειών.
o Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης της Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και
Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων στην Κύπρο: Αναγνώριση της σημαντικότητας του
θέματος και απόκτηση δεξιοτήτων και θετικών στάσεων για τη λήψη σωστών αποφάσεων για
την προάσπιση και προαγωγή της υγείας τους.
o Επιτροπές για Εμβολιασμούς και Μητρικού Θηλασμού – Συνεργασία με Υπουργείο Υγείας.
Σκοπός η αναγνώριση από τους/τις μαθητές/ριες της σημαντικότητας του θέματος και απόκτηση
δεξιοτήτων και θετικών στάσεων για τη λήψη σωστών αποφάσεων για την προάσπιση και
προαγωγή της υγείας τους.
o Επιτροπή για τα Σχολικά Κυλικεία: Σκοπός είναι η προσφορά υγιεινών προϊόντων στους/στις
μαθητές/ριες.
o Καραϊσκάκειο Ίδρυμα: Στόχος είναι η ενίσχυση της τράπεζας εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και η ενημέρωση όλων των μαθητών/ριών της Γ΄ Λυκείου
παγκύπρια, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών στον
εθελοντισμό.
o Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (Ε.Α.Υ.Π.) Η δράση συμβάλει στην ουσιαστική
στήριξη (μαθησιακή, συναισθηματική, ενδυνάμωση εαυτού και κοινωνικού εαυτού, ανάδειξη και
καλλιέργεια ταλέντου, ανάπτυξη ασφαλούς ζωής κλπ.), των μαθητών/ριών, που ανήκουν σε
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
o Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών:
Σκοπός είναι η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, μέσα
από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ίδιων των μαθητών/ριών και μέσα από την
ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και διαχείριση
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
2.7.4 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι σχετικές επιμορφώσεις ανακοινώνονται με εγκυκλίους στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ.
2.7.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στοχεύουν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων στους/στις
μαθητές/ριες για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή του, σε πλήρη εναρμόνιση με την Aτζέντα 21
του Ρίο. Έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με συμμετοχή των
μαθητών/ριών. Πέραν τούτου, έχει γίνει αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων στα σχετικά
μαθήματα και εφαρμόζεται νέα μεθοδολογική προσέγγιση. Τα προγράμματα αυτά είναι:
2.7.5.1 «Χρυσοπράσινο φύλλο»
Το «Χρυσοπράσινο φύλλο», αποτελεί διακρατικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μεταξύ
Κύπρου και Ελλάδας. Σ’ αυτό συμμετέχουν 30 Γυμνάσια και Λύκεια (15 από την Κύπρο και 15 από την
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Ελλάδα), τα οποία, ανά δυάδες συμπράξεων, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκπονούν
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία, όπως είναι: η διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών.
Σκοπός του προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο», είναι να προωθήσει τη συνεργασία μαθητών/ριών,
εκπαιδευτικών, υπουργείων, συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων, τοπικών δήμων και κοινοτήτων και
περιβαλλοντικών φορέων για την παροχή στους/στις μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς των δύο χωρών
ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργήσουμε περιβαλλοντικά εγγράμματους
ενεργούς πολίτες, ευαισθητοποιημένους και για τα θέματα του περιβάλλοντος.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
•

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.

•

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

•

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

Το κάθε πρόγραμμα, καθώς και οι συμπράξεις ανάμεσα στα Ελλαδικά και Κυπριακά Σχολεία, διαρκούν
δύο χρόνια. Τον πρώτο χρόνο πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων των εκπαιδευτικών των
συνεργαζόμενων σχολείων. Στις προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις τίθενται οι στόχοι και
επιλέγονται τα θέματα που θα μελετήσουν, καθώς και ο προγραμματισμός των εργασιών. Λόγω των
υγειονομικών πρωτοκόλλων για αναχαίτιση της πανδημίας COVID-19, οι προπαρασκευαστικές
συναντήσεις έγιναν διαδικτυακά. Τον δεύτερο χρόνο πραγματοποιούνται οι ανταλλαγές των
μαθητών/ριών, με τη μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας.
Οι εργασίες των μαθητών/ριών στο πλαίσιο του «Χρυσοπράσινου Φύλλου» έχουν διακριθεί πολλές
φορές. Το πρόγραμμα, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση
Βιολογίας.
2.7.5.2 «Οικολογικά Σχολεία»
Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και
μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που
εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).
Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές/ριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, στοχεύει
να ενδυναμώσει τους/τις μαθητές/ριες, ώστε να γίνουν οι ίδιοι η αλλαγή που έχει ανάγκη ένας
αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε χαρούμενες εκπαιδευτικές δράσεις.
Σχεδιάστηκε, για να κοινοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για το
περιβάλλον και επίσης να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος
της ζωής και του ήθους των μαθητών/ριών ενός σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς προσφέρει μια
διαθεματική προσέγγιση για το περιβάλλον και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ συναδέλφων.
Κάθε σχολείο, ακολουθεί μια διαδικασία αλλαγής, σε επτά βήματα που αναμένεται, με την πάροδο του
χρόνου, να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στις μαθησιακές επιδόσεις, στη στάση και συμπεριφορά των
μαθητών/ριών, όσο και στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον. Όλα τα περιβαλλοντικά θέματα,
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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. Ως
θεματικές ενότητες των Οικολογικών Σχολείων έχουν καθιερωθεί οι δεκαεπτά (17) ενότητες-στόχοι που
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος στο
πρόγραμμα βραβεύονται κάθε τρία χρόνια και αφού συμπληρώσουν με επιτυχία τρεις από τις δεκαεπτά
ενότητες. Στη Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 36 Γυμνάσια, 6 Λύκεια και 4 εξατάξια Γυμνάσια.
Συμμετέχουν, επίσης, και 15 Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
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 Γενική Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Βιολογίας.
2.7.5.3 «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»
Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment-YRE) είναι ένα
διεθνές δίκτυο νέων, ηλικίας 11-21 ετών, που ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και
την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD), που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45
χώρες και συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).
Το πρόγραμμα των Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον, διεξάγεται σε στενή σχέση με τις
δεκαεπτά ενότητες-στόχους του Ο.Η.Ε. για Αειφόρο Ανάπτυξη, με σκοπό να τους προωθήσει και να
παρουσιάσει περιπτωσιακές μελέτες πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί από τοπικές κοινότητες
δίνοντας έμφαση σε ολιστικές προσεγγίσεις επίτευξης όλων αυτών των στόχων. Γι’ αυτό, οι ομάδες των
Νέων Δημοσιογράφων ενθαρρύνονται να επιλέγουν θέματα προς διερεύνηση τα οποία να έχουν άμεση
σχέση με τους δεκαεπτά στόχους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, επίσης, η διασύνδεση, του κάθε υπό
διερεύνηση θέματος είτε κοινωνικού είτε οικονομικού, με την περιβαλλοντική πτυχή.
Οι μαθητές/ριες, ως «Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνείς
διαγωνισμούς υποβάλλοντας είτε διερευνητικά Άρθρα, είτε Φωτογραφίες, είτε Φιλμάκια. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/ριες σε
άλλες χώρες μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό. Στη
Δημόσια Μέση Εκπαίδευση συμμετέχουν 48 σχολεία, 30 Γυμνάσια και 18 Λύκεια.
Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA
– Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από τη CYTA. Τα σχολεία τα οποία
συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά και στον τοπικό διαγωνισμό που
προκηρύσσει η CYTA. Το πρόγραμμα, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την
Επιθεώρηση Βιολογίας.
2.7.5.4 Δίκτυο Χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου πρόγραμμα της UNESCO, South Eastern
Mediterranean Sea Project of UNESCO «SEMEP UNESCO»
Το διεθνές πρόγραμμα SEMEP UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/specialthemes/science education/environment/semep/) προωθεί την επιστημονική μελέτη και έρευνα σε
θέματα οικολογίας και αυθεντικής έρευνας με προσέγγιση “STEM” (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Επιστήμες Μηχανικών και τα
Μαθηματικά. Το Πρόγραμμα Χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου SEMEP UNESCO στηρίζει η
Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
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•

•

Η ενίσχυση της φιλοσοφίας, του περιεχομένου και των στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων
των Φυσικών Επιστημών, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (μαθητές/ριες,
εκπαιδευτικούς, γονείς, διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές/ριες και τη
βιομηχανία).
Η συσχέτιση του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με τις πολιτιστικές αξίες των λαών
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Για το πρόγραμμα SEMEP UNESCO, η Επιθεώρηση Βιολογίας προώθησε την ευρεία εφαρμογή της
διερευνητικής μάθησης της ενότητας της Οικο-Βιολογίας στις Φυσικές Επιστήμες. Η συγκεκριμένη
ενότητα εκδόθηκε το 2015 με πρωτοβουλία της Κύπρου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
ESTABLISH. Η επιτυχής έκβαση των πιο πάνω οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου καλής πρακτικής
SEMEP UNESCO με τίτλο «Οικολογία - Διερευνητική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες/Inquirybased Science-Ecology Education». Η συντονισμένη δράση και συνεργασία διάφορων εκπαιδευτικών
και ερευνητικών φορέων στην Κύπρο ανοίγει καινούριους ορίζοντες για τη μάθηση. Δεκαεπτά (17)
καινοτόμες επιστημονικές έρευνες σε θέματα οικολογίας, παρουσιάστηκαν στις 19 και 20 Απριλίου 2021,
σε μορφή βίντεο, από τις ομάδες μαθητών/ριών, του προγράμματος SEMEP UNESCO,
στο διαδικτυακό Παγκύπριο Φεστιβάλ Επιστήμης με τίτλο: “Virtual SCYENCE FAIR 2021”, το οποίο
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου και τελούσε υπό την αιγίδα του ΥΠΠΑΝ.
Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του “Virtual SCYENCE FAIR 2021” , στην κατηγορία Λυκείων, ανήκουν
στο πρόγραμμα SEMEP UNESCO:
1. Λύκειο Κύκκου Πάφου
Θέμα: «Σύγκριση βιοποικιλότητας μεταξύ ενός φυσικού και ενός ανθρωπογενούς
οικοσυστήματος στο αστικό μας περιβάλλον».
2. Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος
Θέμα: «Πρότυπα ποικιλότητας των πεταλούδων εντός και εκτός του διχτύου ΝΑΤURA 2000
στην Κύπρο και στην Ευρώπη».
3. Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος
Θέμα: «Διακοπές στο ξενοδοχείο Μελισσών».
Η Επιθεώρηση Βιολογίας, σε συνεργασία με το τμήμα UNESCO/Paris Καινοτομίας και Ανάπτυξης
Ικανοτήτων στην Επιστήμη και στη Μηχανική και την Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρότεινε την πιλοτική
προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων Ρομποτικής/Τεχνητής νοημοσύνης/STEM, αξιοποιώντας τις
μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης στην Οικολογία με θέμα: «Μέθοδοι έρευνας στην
οικολογία για καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία STEM και τη ρομποτική που έχουν ως
στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής». Το
πρόγραμμα SEMEP UNESCO συμμετέχει και στο Horizon 2020 πρόγραμμα "Schools As Living
Labs (SALL)" (https://www.schoolsaslivinglabs.eu/), σε συνεργασία και με τη Μονάδα Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το SALL προτείνει μια νέα προσέγγιση Ανοικτής Σχολικής
Εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεργασία σχολείων με κοινωνικούς φορείς για την επίλυση ζητημάτων
που αφορούν στην τοπική κοινότητα. Επιπρόσθετα επιδιώκεται η συνεργασία με σχολεία από χώρες με
διαφορετικές κουλτούρες πάνω σε έναν κοινό στόχο, την προώθηση της διερώτησης σε θέματα της
οικολογίας, της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, της καλλιέργειας της ενεργού πολιτότητας με
έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και στην προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης της
διδασκαλίας των Επιστημών.
Το πρόγραμμα SEMEP UNESCO, το οποίο εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Βιολογίας, αποτελεί για
τη μικρή μας Κύπρο μια εξαιρετική ευκαιρία προώθησης της επιστημονικής έρευνας και ενίσχυσης των
προσπαθειών για μια πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 Δημόσια και 1
Ιδιωτικό Σχολείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
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2.7.5.5 «GLOBE» (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)
Το πρόγραμμα «GLOBE» είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο λαμβάνουν μέρος
226 542 παρατηρητές, 42541 εκπαιδευτικοί και ερευνητές από 126 χώρες και 38000 σχολεία. Επίσης
στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και απλοί πολίτες (Globe Observers) συνεισφέροντας στις
διάφορες περιβαλλοντικές μετρήσεις μέσω της χρήσης εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα. Το πρόγραμμα
GLOBE αποτελεί καρπό διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ από το 1998.
Το πρόγραμμα «GLOBE» συνδέει τους/τις μαθητές/ριες, τους/τις καθηγητές/ριες και την επιστημονική
ερευνητική κοινότητα, σε μια προσπάθεια να μάθουμε περισσότερα για το περιβάλλον μας, μέσω της
παρατήρησης και της συλλογής δεδομένων από τους/τις μαθητές/ριες. Το όραμα του «GLOBE» είναι η
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κοινότητας, από μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες, που
εργάζονται από κοινού για την καλύτερη κατανόηση, αειφορία και βελτίωση του περιβάλλοντος, σε
τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα.
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δραστηριότητας του GLOBE, βασικό ρόλο έχει η εκπαίδευση μαζί με
την επιστήμη και την κοινωνία. Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται τα εξής:
•

Ανάπτυξη και υποστήριξη δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, με διερώτηση
σε μαθήματα STEM.

•

Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η παροχή
εργαλείων για τη διευκόλυνση της μάθησης και συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα του
GLOBE.

Οι μαθητές/ριες, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των καθηγητών/ριών τους, πραγματοποιούν
ημερήσιες μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων (ατμοσφαιρικές, υδρολογικές, φαινολογικές
μετρήσεις). Στη συνέχεια αποστέλλουν τα δεδομένα τους, μέσω διαδικτύου, στη διεθνή βάση δεδομένων
του προγράμματος (https://www.globe.gov) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι διαθέσιμα σε
άλλους/ες μαθητές/ριες, καθώς και επιστήμονες από την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και
Διαστήματος (NASA), το Εθνικό Ίδρυμα Θαλασσίων Ερευνών (ΝΟΑΑ) και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης
(NSF) των ΗΠΑ. Τα δεδομένα, αφού τύχουν επεξεργασίας, επιστρέφουν υπό μορφή γραφικών
παραστάσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι μετρήσεις γίνονται, με τη βοήθεια εξειδικευμένων
οργάνων και εξειδικευμένων πειραματικών διατάξεων. Επίσης χρησιμοποιούνται ειδικές εφαρμογές για
κινητά, τόσο για μετρήσεις αλλά και για την καταγραφή των δεδομένων.
Το πρόγραμμα, παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, κυρίως Φυσικών Επιστημών, που θέλουν να
αποκτήσουν το διεθνές πιστοποιητικό GLOBE Teacher, για εξ αποστάσεως ασύγχρονα μαθήματα. Στα
συγκεκριμένα μαθήματα παρέχεται ασύγχρονη εκπαίδευση σε πέντε τομείς που αφορούν σε
πρωτόκολλα εισαγωγικά στο GLOBE, καθώς και στα βασικά πρωτόκολλα Ατμόσφαιρας, Βιόσφαιρας,
Υδρόσφαιρας και Εδάφους.
Στη Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση, συμμετέχουν ενεργά 6 Γυμνάσια και 8 Λύκεια. Το πρόγραμμα,
στη Μέση Γενική Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Βιολογίας.
2.7.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τα Αναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων της Πληροφορικής, έχουν αναβαθμιστεί σε ευρωπαϊκά
επίπεδα, τα τελευταία χρόνια. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στην
Α' Λυκείου, καθώς και των μαθημάτων Κατεύθυνσης και Εφαρμογών στις Β' και Γ' τάξεις των Λυκείων,
έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν στους/στις μαθητές/ριες όλα τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε να
είναι ικανοί/ές να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), ως εργαλεία για λύση
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προβλημάτων στη μαθητική και φοιτητική τους ζωή, στη μελλοντική εργασία τους, καθώς και για να
έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου σε βάθος.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, λειτουργούν 130 εργαστήρια Πληροφορικής στα Λύκεια και 181
εργαστήρια Πληροφορικής στα Γυμνάσια (ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του μαθητικού
πληθυσμού). Κάθε εργαστήριο Πληροφορικής στα Λύκεια είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον 18 Η/Υ, και
έναν εκτυπωτή. Κάθε εργαστήριο Πληροφορικής στα Γυμνάσια είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον 13
Η/Υ και έναν εκτυπωτή. Επίσης, όλα τα εργαστήρια Πληροφορικής είναι εξοπλισμένα με έναν
βιντεοπροβολέα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του καθηγητή. Στα εργαστήρια
Πληροφορικής έχει επιτευχθεί η δικτύωση όλων των Η/Υ και η ταυτόχρονη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
μεγάλου αριθμού χρηστών με γραμμές ADSL.
Στο Γυμνάσιο, το μάθημα της Πληροφορικής είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται 2 περιόδους την
εβδομάδα σε κάθε μια από τις τρεις τάξεις. Μέρος της διδακτέας ύλης καλύπτει 4 βασικές ενότητες του
διεθνούς προτύπου European Computer Driving License (ECDL). Παράλληλα, από τη σχολική χρονιά
2016-2017 και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προσφέρεται στους/στις μαθητές/ριες η
δυνατότητα να παρακαθίσουν, σε εθελούσια βάση, τις αντίστοιχες εξετάσεις και να αποκτήσουν το
διεθνές πρότυπο πιστοποίησης των δεξιοτήτων πληροφορικής. Τη σχολική χρονιά 2020-2021
εφαρμόστηκε για 5η χρονιά η πιο πάνω απόφαση. Οι μαθητές/ριες της Α’ Γυμνασίου εξετάστηκαν στην
ενότητα της Επεξεργασίας Κειμένου του ECDL, οι μαθητές/ριες της Β’ Γυμνασίου εξετάστηκαν στις
ενότητες Παρουσιάσεις και Υπολογιστικά Φύλλα του ECDL και οι μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου
εξετάστηκαν στην ενότητα Βάσεις Δεδομένων του ECDL. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι μαθητές/ριες
διδάσκονται βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
καθώς και ρομποτική, αρχές ανάπτυξης αλγόριθμων και προγραμματισμού.
Στην Α' Λυκείου, το μάθημα της Πληροφορικής είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται 2 περιόδους την
εβδομάδα, με στόχο την εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής. Στις Β' και Γ' τάξεις του Λυκείου
τα τρία επιλεγόμενα μαθήματα (Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εφαρμογές
Πληροφορικής και Δίκτυα/CISCO) διδάσκονται 4 περιόδους την εβδομάδα ανά τάξη.
Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2020-2021
Τη σχολική χρονιά 2020-2021, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής (ΟΕΛΜΕΚ), τη
CYTA, κ.ά., διεξήχθησαν οι παρακάτω δράσεις:
•

Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής: Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η ομάδα που
εκπροσώπησε την Κύπρο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

•

Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

•

Διαγωνισμός Ηλεκτρονικά παιχνίδια (Λογιπαίγνιον).

•

Διαγωνισμός υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης – BEBRAS.

•

Διαγωνισμός κυβερνο-ασφάλειας (CCSC – Cyprus Cyber Security Challenge).

2.7.7 ΜΟΥΣΙΚΗ
2.7.7.1 Μουσικά Σχολεία
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), εφαρμόζει τον θεσμό του
Μουσικού Σχολείου από το 2009. Από το 2016, με την επέκταση του θεσμού στον Γυμνασιακό κύκλο
σε όλες τις επαρχίες, έχει ολοκληρωθεί ο θεσμός ως εξατάξιο σχολείο.
Το πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου προσφέρεται στους/στις μαθητές/ριές του υπό τη μορφή της
πλήρους υποτροφίας. Δικαίωμα φοίτησης έχουν όλοι/ες οι μαθητές/ριες που φοιτούν στη Στ΄ Δημοτικού
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κάθε σχολικής χρονιάς μέσω εισαγωγικών εξετάσεων – ακροάσεων ή μέσω κατατακτήριων εξετάσεων
για τις άλλες τάξεις του Μουσικού Σχολείου.
Τα Μουσικά Σχολεία έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος με τη
μορφή των Ολοήμερων Σχολείων. Οι μαθητές/ριες παρακολουθούν το πρόγραμμα των πρωινών
μαθημάτων, με ενισχυμένο το μάθημα της Μουσικής σε όλες τις τάξεις και το υπόλοιπο ειδικό
πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου, σε απογευματινό χρόνο.
Τα Μουσικά Σχολεία φιλοξενούνται στα πιο κάτω Γυμνάσια και Λύκεια:
•
•
•
•
•

Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας: Παγκύπριο Γυμνάσιο και Γυμνάσιο Ακρόπολης
Μουσικό Σχολείο Λεμεσού: Λανίτειο Λύκειο και Γυμνάσιο
Μουσικό Σχολείο Λάρνακας: Λύκειο Αγ. Γεωργίου και Γυμνάσιο Δροσιάς
Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου: Λύκειο και Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων
Μουσικό Σχολείο Πάφου: Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ και Νικολαΐδειο Γυμνάσιο

Ενδεικτικές Δράσεις Μουσικών Σχολείων Κύπρου
Οι πιο κάτω θεσμοθετημένες ετήσιες δράσεις και προγράμματα των Μουσικών Σχολείων Κύπρου
αναβλήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 λόγω των ειδικών συνθηκών ασφάλειας και υγείας
κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού:
•

•

•

«Κυπρίων Συναυλία» σε συνεργασία με το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης και
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου
Η θεσμοθετημένη, πλέον, ετήσια εκδήλωση, με τίτλο «Κυπρίων Συναυλία», διοργανώνεται
από το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης (Zypriotisches Kulturzentrum Wien) σε
συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) με τη συμμετοχή
των Μουσικών Σχολείων Κύπρου και με την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύπριου βαρύτονου και
προέδρου του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης κ. Κύρου Πατσαλίδη.
Ημερίδα Χορωδιών
Η ετήσια Ημερίδα Χορωδιών, στοχεύει στην επιμόρφωση των Καθηγητών/ριών Μουσικής στο
χορωδιακό τραγούδι ως μέρος του διδακτικού και εξωδιδακτικού τους έργου, καθώς και στη
συνεργασία των μαθητών/ριών με επαγγελματίες του χώρου της μουσικής και του πολιτισμού.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ της επίσημης εκπαίδευσης
του ΥΠΠΑΝ, δήμων και κοινοτήτων του τόπου και της ευαισθητοποίησης των μαθητών/ριών σε
θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω δράσεων κοινωνικής παρέμβασης και προσφοράς.
Η συγκεκριμένη δράση, αναπτύσσεται μέσα από εργαστήρια, στα οποία συμμετέχουν
Καθηγητές/ριες Μουσικής και μαθητές/ριες των Μουσικών Λυκείων και Μουσικών Γυμνασίων.
Τα αποτελέσματα των εργασιών παρουσιάζονται σε βραδινή συναυλία μέσα από κοινή ερμηνεία
τραγουδιών καθώς και ξεχωριστή παρουσία κάθε Μουσικού Σχολείου.
Άλλες ενδεικτικές δράσεις
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, ενθαρρύνθηκε η διαδικτυακή
συνεργασία και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στα Μουσικά Σχολεία με αποτέλεσμα
την παραγωγή αξιόλογων μουσικών δημιουργιών, οι οποίες είναι αναρτημένες για το κοινό στην
ακόλουθη ιστοσελίδα https://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/mousiki-epochi-pandimias

2.7.7.2 Μουσικές Δράσεις σε Συνεργασία με Άλλους Πολιτιστικούς Φορείς
Οι πιο κάτω θεσμοθετημένες ετήσιες δράσεις και προγράμματα του Γραφείου Επιθεώρησης Μουσικής
αναβλήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 λόγω των ειδικών συνθηκών ασφάλειας και υγείας
κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού:
•

Εκπαιδευτικές συναυλίες σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα
Κύπρου»
Η συνεργασία με το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου», στοχεύει στην προαγωγή της δια
βίου ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και τον πολιτισμό και τον εμπλουτισμό του
μαθήματος της Μουσικής με εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με επαγγελματίες
μουσικούς.
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•

•

•

Εκπαιδευτικές Συναυλίες σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνών «Φάρος»
Η συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνών «Φάρος» στοχεύει στην προσφορά εκπαιδευτικών
προγραμμάτων καθώς και συναυλιών υψηλού επιπέδου, με καταξιωμένους Κύπριους και
ξένους σολίστ και μουσικά σύνολα.
10ο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού «Μάριος Τόκας-Κώστας
Μόντης» σε συνεργασία με το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα
«Φώτος Φωτιάδης»
Το Φεστιβάλ, αποτελεί θεσμό, που αναδεικνύει και προβάλλει τη μαθητική δημιουργία, αλλά και
πεδίο ευρύτερης συνεργασίας με φορείς και πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού.
Παράλληλα, η νέα γενιά ενθαρρύνεται να γνωρίσει και να εμπνευστεί από το πολιτιστικό έργο
των σημαντικών Κυπρίων δημιουργών Μάριου Τόκα και Κώστα Μόντη.
Παγκύπρια Ορχήστρα Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Η Παγκύπρια Ορχήστρα Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στοχεύει στην ανάπτυξη της Μουσικής
Παιδείας στον τόπο μας, μέσα από την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια
ομαδικού πνεύματος, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική προσφορά στην κοινότητα.

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, έγιναν οι πιο κάτω δράσεις:
•

•

•

Πρόγραμμα Εκμάθησης Πνευστών Οργάνων
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το πρόγραμμα εκμάθησης πνευστών οργάνων συνέχισε τη
δράση του σε σχολεία της Λευκωσίας στοχεύοντας να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά με ιδιαίτερες
μουσικές δυνατότητες να αναπτύξουν δεξιότητες εκτέλεσης πνευστών οργάνων και να
συμμετάσχουν σε μουσικά σύνολα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συμβολή του
Ανοιχτού Σχολείου Στροβόλου, Δήμων και Σχολικών Εφορειών της Λευκωσίας.
MusEdX2021
Τον Απρίλιο του 2021, διοργανώθηκε για πρώτη φορά η εκδήλωση MusEdX, η οποία είναι
εμπνευσμένη από σύγχρονες επιτυχημένες διεθνείς διοργανώσεις, ευρείας προβολής, όπως οι
TEDx, Ignite, IdeaCity κ.ά. Για τη συγκεκριμένη δράση καλούνται νέοι και νέες από 12 μέχρι 23
χρονών να παρουσιάσουν ζωντανά στη σκηνή μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδέα,
συνδεδεμένη άμεσα ή έμμεσα με τη μουσική, στοχεύοντας να συγκινήσουν, να γοητεύσουν και
να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό.
Η δράση επιδιώκει να προσφέρει στη νέα γενιά ένα σύγχρονο βήμα για να ακουστεί η φωνή της,
την ευκαιρία να αναδείξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της αλλά και τη δυνατότητα να
αναπτύξει δεξιότητες του 21ου αιώνα που δεν συμπεριλαμβάνονται κατ' ανάγκη στην τυπική
εκπαίδευση (π.χ. προσωπική ανάπτυξη, επικοινωνία, επιχειρηματικότητα).
Συμμετοχή σε μουσικούς διαγωνισμούς
Μεγάλος αριθμός σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης συμμετείχε σε μουσικούς διαγωνισμούς:
o Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου πήρε το Β΄ Βραβείο Γυμνασίων στον
Διαγωνισμό Τραγουδιού του Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου «Κάντο ν’ ακουστεί»
2021 με τραγούδι σε στίχους Γεωργίας Παράσχου και Μαρίνας Γεωργίου και Μουσική
Γεωργίας Παράσχου.
o Το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης πήρε το Γ΄ Βραβείο Λυκείων στον
Διαγωνισμό Τραγουδιού του Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου «Κάντο ν’ ακουστεί»
2021 με τραγούδι σε στίχους Σαββιάνας Μιχαήλ και μουσική Έμιλυς Σταυρινίδου.

2.7.8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ο θεσμός του Συμβούλου Εκπαιδευτικού, λειτουργεί, ως γέφυρα επικοινωνίας, μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και
των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.
Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτικοί, συμμετέχουν στη διαμόρφωση και συγγραφή των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και αναλαμβάνουν ως Υποστηρικτές, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την
ετοιμασία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού όπως δειγματικά εξεταστικών δοκιμίων και
προγραμματισμούς για τη διδασκαλία των μαθημάτων.
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Οι Σύμβουλοι, συνεισφέρουν, επίσης, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών διαγωνισμών, επιμορφωτικών
σεμιναρίων/ημερίδων/συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς επίσης και διάφορες διεκπεραιωτικές
εργασίες.
Η παρουσία των Συμβούλων στα σχολεία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη και αντιμετωπίζεται πολύ
θετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνεται και η ανάληψη
δειγματικών διδασκαλιών, είτε από τους Συμβούλους, είτε από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, σε
συνεργασία με τους Συμβούλους, με στόχο την παροχή πρακτικής βοήθειας στους/στις εκπαιδευτικούς
και ιδιαίτερα στους/στις νεοεισερχόμενους/ες στη Μέση Εκπαίδευση.
2.7.9 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πλήρες μέλος (2004),
οικονομικοί μετανάστες άρχισαν να φθάνουν στη χώρα, σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς.
Πρόσφατα, λόγω της ταραχώδους κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ορισμένες αφρικανικές χώρες,
έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη ροή προσφύγων στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ΥΠΠΑΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη
διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι
το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, η
δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση προσφέρεται σε όλα τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε
διάκριση με βάση το φύλο, τις ικανότητες, τη γλώσσα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ιδέες και την
εθνική καταγωγή. Συνεπακόλουθα, το ΥΠΠΑΝ έχοντας θέσει ως στόχο τη γρήγορη ένταξη όλων των
παιδιών στη σχολική κοινότητα, ξεκίνησε από τη σχολική χρονιά 2008-2009 να εφαρμόζει το Πρόγραμμα
Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής σε δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, κατόπιν
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. φακ. ΥΠΠ 7.1.19.2/2, ημερ. 29 Ιουλίου 2008).
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, λειτούργησαν τέσσερα διαφορετικά «Προγράμματα εκμάθησης
της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» σε 42 σχολεία. Συνολικά παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας 542 μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Το πρόγραμμα των μεταβατικών
τάξεων λειτουργεί σε 18 σχολεία παγκύπρια και εντάχθηκαν σε αυτό 387 παιδιά με μεταναστευτική
βιογραφία (70% επί του συνόλου). Επιπρόσθετα, 54 παιδιά παρακολούθησαν το ολιγόωρο πρόγραμμα
και 75 παιδιά το πρόγραμμα για τους ασυνόδευτους ανήλικους σε λύκεια και τεχνικές σχολές. Ακόμη,
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) λειτούργησαν συνολικά 132 τμήματα διδασκαλίας της
Ελληνικής για μη Κύπριους, που αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα,
φοίτησαν συνολικά 37 μαθητές σε 8 τμήματα, σε 6 ΚΙΕ Παγκύπρια και 1379 ενήλικες σε 124 τμήματα
σε 30 ΚΙΕ Παγκύπρια. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, δεν λειτούργησαν τμήματα Ασυνόδευτων
Ανήλικων Αιτητών Ασύλου στα ΚΙΕ.
Όσον αφορά στη λειτουργία του προγράμματος των μεταβατικών τάξεων, κατά τη σχολική χρονιά 20202021 το Πρόγραμμα των μεταβατικών τάξεων για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
αναδιαμορφώθηκε κυρίως προς όφελος των μαθητών/ριών αυτών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία
των σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών/ριών
με μεταναστευτική βιογραφία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρθηκαν στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία εντατικά
μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού,
δεκατέσσερις (14) περίοδοι εβδομαδιαίως, σε αμιγή τμήματα στα οποία διδάσκονταν επίσης
Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική (μόνο για τη Β΄ Τάξη), Χημεία (μόνο για τη Β΄ Τάξη), Αγγλικά και
Μουσική. Στα υπόλοιπα μη εξεταζόμενα μαθήματα όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οικιακή Οικονομία
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και Τέχνη το τμήμα των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία και ένα άλλο "κανονικό" τμήμα της
ίδιας τάξης ενώνονταν και χωρίζονταν ισάριθμα σε 3 ή 4 ομάδες (ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των
μαθητών αυτών), παρακολουθώντας τα παραπάνω μαθήματα ανά ομάδα. Στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής (Α΄ Γυμνασίου) ενώνονταν με τους/τις μαθητές/ριες του άλλου τμήματος της ίδιας τάξης και
χωρίζονταν σε αγόρια-κορίτσια. Επιπρόσθετα, τα παιδιά ενισχύονταν σε θέματα ορολογίας και βασικών
πυρηνικών γνώσεων στα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία). Σε έναν
μικρό αριθμό σχολείων παρέμεινε το παλιό πρόγραμμα.
Σε σχολεία, όπου ο αριθμός των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία ήταν μικρός, οι
μαθητές/ριες αυτοί/ές εντάσσονταν σε ένα "κανονικό" τμήμα της Α΄ ή Β΄ τάξης και παρακολουθούσαν
εντατικά μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού
δεκατέσσερις (14) περιόδους εβδομαδιαίως. Oι μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία που
βρίσκονται στο επίπεδο Ε1 εντάσσονταν σε τμήμα της Α΄ τάξης, ενώ οι μαθητές/ριες που βρίσκονταν
στο επίπεδο Ε2 εντάσσονταν σε τμήμα είτε της Α΄ είτε της Β΄ τάξης. Επιπρόσθετα, τα παιδιά ενισχύονταν
σε θέματα ορολογίας και βασικών πυρηνικών γνώσεων στα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα
(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία).
Οι μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία δεν διδάσκονταν τα εξής μαθήματα: Νέα Ελληνικά,
Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία, Γαλλικά, Γεωγραφία, Θρησκευτικά και Σχεδιασμό και
Τεχνολογία.
Στα σχολεία, όπου εφαρμόστηκε το ολιγόωρο πρόγραμμα, τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία
παρακολουθούσαν μαθήματα Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, 5-8 περιόδους την εβδομάδα στα
γυμνάσια και 4 περιόδους την εβδομάδα στα λύκεια και στις τεχνικές σχολές. Με βάση το προβλεπόμενο
ωρολόγιο πρόγραμμα τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα απαλλαγής και αποχώρησης από τα Αρχαία
Ελληνικά, τα Θρησκευτικά, τα Γαλλικά και την Ιστορία Κοινού Κορμού στα λύκεια.
Επιπρόσθετα, για έβδομη συνεχή χρονιά λειτούργησε το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ασυνόδευτους
Ανηλίκους/Αιτητές Διεθνούς Προστασίας». Πρόκειται για παιδιά που βρίσκονταν στην Κύπρο χωρίς
κηδεμόνα, τη φροντίδα των οποίων είχαν αναλάβει οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτά τα παιδιά
παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, 14 περιόδους την εβδομάδα σε δύο
Τεχνικές Σχολές και 16 περιόδους την εβδομάδα σε τρία Λύκεια. Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν μαθήματα κοινού κορμού και άλλα εργαστηριακά μαθήματα.
Τέλος, λειτούργησαν σε πιλοτική βάση προγράμματα μεταβατικών τάξεων σε τρία (3) Λύκεια (1 τμήμα
στο Λύκειο Παλουριώτισσας στη Λευκωσία, 1 τμήμα στο Λύκειο Λιβαδιών στη Λάρνακα, 1 τμήμα στο
Λύκειο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό), όπου οι μαθητές/ριες στην Α΄ λυκείου (για ένα χρόνο μόνο)
παρακολούθησαν εντατικά μαθήματα Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με στοιχεία Ιστορίας και
Πολιτισμού, 15 περιόδους εβδομαδιαίως και τις υπόλοιπες 20 περιόδους παρακολούθησαν μαθήματα
γενικής παιδείας για απόκτηση πυρηνικών γνώσεων.
Συνεπώς, το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία για τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια στις Μεταβατικές Τάξεις είναι διαμορφωμένο ως εξής:
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Τάξης - Πρόγραμμα Α
Κανονικό τμήμα Α΄ τάξης
Τμήμα ΑΕ1
Ελληνικά
με
στοιχεία Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
Νέα Ελληνικά (5 π)
Ιστορίας
και
Πολιτισμού
διδάσκονται
τα
αντίστοιχα
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία (4 π)
(Ε1)
(14
π)
μαθήματα
τους
ξεχωριστά.
Ιστορία (2 π)
Μαθηματικά (5 π)
Βιολογία (2 π)
Γεωγραφία (1 π)
Θρησκευτικά (2 π)
Αγγλικά (3 π)
Γαλλικά (2 π)
Σχεδιασμός και Τεχνολογία (1,5 π)
Μουσική (2 π)

Μαθηματικά (7 π)
Βιολογία (3 π)
Αγγλικά (3.5 π)
Μουσική (2 π)

Πληροφορική (2 π)
Τέχνη (1 π)
Οικιακή Οικονομία (2 π)

Πληροφορική (2 π)
Τέχνη (1 π)
Οικιακή Οικονομία (2 π)

Φυσική Αγωγή (3,5 π)

Φυσική Αγωγή (3,5 π)

Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες των
10-13
μαθητών/ριών
και
διδάσκονται τα μαθήματα αυτά.
Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
χωρίζονται σε αγόρια - κορίτσια
και κάνουν το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης - Πρόγραμμα Α

Β1 (κανονικό τμήμα)

Β2 (Ε2)

Νέα Ελληνικά (5 π)
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία (4 π)
Ιστορία (2 π)
Μαθηματικά (4 π)
Φυσική (2 π)
Χημεία (1 π)
Βιολογία (1 π)
Γεωγραφία (1 π)
Θρησκευτικά (2 π)
Αγγλικά (3 π)
Γαλλικά (2 π)
Σχεδιασμός και Τεχνολογία (1 π)
Μουσική (2 π)

Ελληνικά
με
στοιχεία
Ιστορίας και Πολιτισμού
(Ε2) (14 π)

Πληροφορική (2 π)
Οικιακή Οικονομία (1 π)
Τέχνη (2 π)

Πληροφορική (2 π)
Οικιακή Οικονομία (1 π)
Τέχνη (2 π)

Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες των
10-13
μαθητών/ριών
και
διδάσκονται τα μαθήματα αυτά.

Φυσική Αγωγή (3 π)

Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
χωρίζονται σε αγόρια - κορίτσια
και κάνουν το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.

Φυσική Αγωγή (3 π)

Οι μαθητές/ριες των 2 τμημάτων
διδάσκονται
τα
αντίστοιχα
μαθήματα τους ξεχωριστά.

Μαθηματικά (6 π)
Φυσική (3 π)
Χημεία (1 π)
Βιολογία (2 π)
Αγγλικά (2 π)
Μουσική(2 π)

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

112

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ Τάξης - Πρόγραμμα Β
Α1 (κανονικό τμήμα)

Β1 (κανονικό τμήμα)

Α΄ και Β΄ (Ε1 και Ε 2)
Ελληνικά με στοιχεία Ιστορίας και
Πολιτισμού(Ε2) (14 π)

(17,5 περίοδοι)

(17 περίοδοι)

Νέα Ελληνικά (5 π)
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία
(4 π)
Ιστορία (2 π)
Γεωγραφία (1 π)
Θρησκευτικά (2 π)
Γαλλικά (2 π)
Σχεδιασμός και Τεχνολογία (1,5
π)

Νέα Ελληνικά (5 π)
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία
(4 π)
Ιστορία (2 π)
Α΄ ΤΑΞΗ
Γεωγραφία (1 π)
Θρησκευτικά (2 π)
Βιολογία (1 π)
Γαλλικά (2 π)
Μαθηματικά
Σχεδιασμός και Τεχνολογία (1
(2,5 π)
π)

(20,5 περίοδοι)
Ενσωμάτωση μαθητών/ριών με
μεταναστευτική βιογραφία Α΄
τάξης

(21 περίοδοι)
Ενσωμάτωση μαθητών/ριών
με μεταναστευτική βιογραφία
Α΄ τάξης

Αγγλικά (3 π)
Μαθηματικά (5 π)
Βιολογία (2 π)
Πληροφορική (2 π)
Οικιακή Οικονομία (2 π)
Τέχνη(1 π)
Φυσική Αγωγή (3,5 π)
Μουσική (2 π)

Αγγλικά (3 π)
Μαθηματικά (4 π)
Φυσική (2 π)
Χημεία (1 π)
Βιολογία (1 π)
Πληροφορική (2 π)
Οικιακή Οικονομία(1 π)
Τέχνη (2 π)
Φυσική Αγωγή (3 π)
Μουσική (2 π)

Β΄ ΤΑΞΗ
Βιολογία (0,5 π)
Μαθηματικά (1 π)
Φυσική (1 π)
Χημεία (0,5 π)

Οι μαθητές/ριες παρακολουθούν τα
μαθήματα στα κανονικά τους
τμήματα.
Οι μαθητές/ριες της Α΄ τάξης τις 20,5
περιόδους και οι μαθητές/ριες Β΄
τάξης τις 21 περιόδους.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ)
Α/ Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα με στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Αγγλικά
Εμπορικά
Φυσική Αγωγή
Μουσική
Τέχνη
Πληροφορική
Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Σύνολο

Δ.Π.
15(+ 1 Υ.Τ. = 16)
4
2
2
1
3
1
2
1
1
2
1
35

Επιπλέον, συνεχίζει να λειτουργεί και φέτος το Πρόγραμμα των Μεταβατικών Τάξεων Γυμνασίου (21
Γυμνάσια), των Μεταβατικών Τάξεων Λυκείου (2 Τεχνικές και 6 Λύκεια) το ολιγόωρο πρόγραμμα για τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, 4 - 6 περιόδους σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές
σχολές (12 σχολεία). Αναφορικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ασυνόδευτους Ανήλικους/Αιτητές
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Διεθνούς Προστασίας, λειτουργεί και φέτος σε οκτώ (8) σχολεία (έξι (6) Λύκεια και δύο (2) Τεχνικές
Σχολές).
2.7.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ΥΠΠΑΝ διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών και ατόμων με αναπηρία για ισότιμη πρόσβαση και
συμμετοχή στην εκπαίδευση, παρέχοντας υπηρεσίες και προγράμματα των οποίων η λειτουργία και
εφαρμογή στηρίζεται στους Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999
έως 2021. Η περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του ΥΠΠΑΝ, το οποίο ήδη βρίσκεται σε τροχιά
εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας και ολοκλήρωσης της νέας Περί Ενιαίας Εκπαίδευσης
Νομοθεσίας.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, φοίτησαν 4848 μαθητές/ριες με Ειδικές Ανάγκες, με απόφαση των
Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), σε τάξεις γενικών Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης. Από αυτούς, οι 3578 μαθητές/ριες φοίτησαν στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (ΜΓΕ) και οι
1270 στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ). Τα Προγράμματα
Αλφαβητισμού στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (πρωινός χρόνος) παρακολούθησαν 730 μαθητές/ριες.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, δόθηκαν συνολικά 8082 περίοδοι στήριξης σε μαθητές/ριες Eιδικής
Aγωγής σε παγκύπρια βάση. Στη ΜΓΕ δόθηκαν 6662 και στη ΜΤΕΕΚ 1420 περίοδοι στήριξης. Για τα
Προγράμματα Αλφαβητισμού παραχωρήθηκαν 382 περίοδοι.
Στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν τα πιο κάτω Προγράμματα Ειδικής Αγωγής:
Α. Μαθησιακών Δυσκολιών
Β. Ειδικών Μονάδων
Γ. Ακοής
Δ. Όρασης
Ε. Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Στο Πρόγραμμα αυτό εντάσσονται παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μετά από απόφαση της
ΕΕΕΑΕ. Η εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών/ριών γίνεται είτε ατομικά, είτε ομαδικά, ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Συνήθως, η στήριξη παραχωρείται στα εξεταζόμενα μαθήματα (Φιλολογικά, Μαθηματικά
κ.ά.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχονται περίοδοι στήριξης στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Στις Ειδικές Μονάδες των γενικών Σχολείων δυνατόν να ενταχθούν παιδιά κατόπιν απόφασης της
ΕΕΕΑΕ. Οι μαθητές/ριες της Ειδικής Μονάδας λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης». Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται για τα παιδιά της Ειδικής Μονάδας δε βασίζεται στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης τους, αλλά σχεδιάζεται βάσει των αναγκών τους. Για την εξυπηρέτηση
των αναγκών και την ασφάλεια των μαθητών/ριών των ειδικών μονάδων, εργοδοτούνται σχολικοί
βοηθοί/συνοδοί, οι οποίοι/ες τυγχάνουν κάθε χρόνο σχετικής επιμόρφωσης.
I. Στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν Ειδικές Μονάδες σε Γυμνάσια και Λύκεια:
α) Ειδικές Μονάδες Γυμνασίων: οι μαθητές/ριες εντάσσονται στη γενική τάξη στα μη εξεταζόμενα
μαθήματα και τις υπόλοιπες περιόδους ακολουθούν ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ειδικές
μονάδες συνήθως στα πιο κάτω μαθήματα: Φιλολογικά, Μαθηματικά, Οικιακή Οικονομία, Σχεδιασμός
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και Τεχνολογία, Πληροφορική, Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή. Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να
τροποποιηθεί με έγκριση της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των
μαθητών/ριών. Ο αριθμός μαθητών/ριών που φοίτησαν στις Ειδικές Μονάδες Γυμνασίων τη σχολική
χρονιά 2020-2021 είναι 176.
β) Ειδικές Μονάδες Λυκείων: οι μαθητές/ριες, τρεις ημέρες την εβδομάδα, παρακολουθούν στις ειδικές
μονάδες τα πιο κάτω μαθήματα: Φιλολογικά, Μαθηματικά, Οικογενειακή Αγωγή, Σχεδιασμό και
Τεχνολογία, Πληροφορική, Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Φωτογραφία/Θέατρο. Τις υπόλοιπες δύο
μέρες παρακολουθούν ειδικό προεπαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε χώρους εργασίας.
Μέλημα αυτής της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής αποτελεί η ομαλή μετάβαση των εν λόγω
μαθητών/ριών από τον σχολικό στον επαγγελματικό χώρο. Ο αριθμός μαθητών/ριών που φοίτησαν στις
Ειδικές Μονάδες Λυκείων τη σχολική χρονιά 2020-21 είναι 96.
II. Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, λειτουργούν δύο
προγράμματα ειδικής φοίτησης. Πρωταρχικοί στόχοι των δυο ειδικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται
στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, η κοινωνικοποίησή τους, η συναισθηματική τους
ασφάλεια και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν στην ανεξάρτητη διαβίωση, στη μελλοντική
επαγγελματική τους αποκατάσταση και στην ομαλή μετάβαση από τον σχολικό στον επαγγελματικό
χώρο:
α) Ειδικές Μονάδες που λειτουργούν στον Κλάδο Ξενοδοχειακών: λειτουργούν με ένταξη στο
μάθημα Τραπεζοκομίας και αυξημένες περιόδους στήριξης την εβδομάδα, οι οποίες διδάσκονται από
Καθηγητές/ριες κάθε ειδικότητας σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια της Σχολής, στα πιο κάτω μαθήματα:
Φιλολογικά, Μαθηματικά, Επαγγελματική Αγωγή, Υγιεινή, Πληροφορική, Τέχνη, Μουσική, Φυσική
Αγωγή, Μαγειρική, Τραπεζοκομία, Πρακτική Εργασία, Κατασκευή Κοσμημάτων, Καλλιτεχνικές
Δημιουργίες.
β) Ειδικό πρόγραμμα φοίτησης στον Κλάδο Κομμωτικής: οι μαθητές/ριες εντάσσονται σε
εργαστηριακά και τεχνολογικά μαθήματα σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια της Σχολής στη
συνηθισμένη τάξη (αυξημένη ένταξη) και στηρίζονται ομαδικά από Καθηγητές/ριες κάθε ειδικότητας, στα
πιο κάτω μαθήματα: Φιλολογικά, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά, Εργαστήρια
Κομμωτικής. Ο αριθμός μαθητών/ριών που φοίτησαν στις Ειδικές Μονάδες για τη σχολική χρονιά 202021 είναι 60.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, λειτούργησαν 56 Ειδικές Μονάδες στα σχολεία Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Πρόγραμμα Ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής λειτουργεί παγκύπρια σε 56 σχολεία της Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με μαθητές/ριες με απώλεια
ακοής.
Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι πιο κάτω μορφές ένταξης:
•

Φοίτηση στη γενική τάξη χωρίς στήριξη

•

Φοίτηση στη γενική τάξη και στήριξη σε ειδική αίθουσα, κυρίως στα εξεταζόμενα μαθήματα

•

Φοίτηση σε Ειδικό Τμήμα (Μονάδα).

Εκεί όπου χρειάζεται, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των παιδιών από Εκπαιδευτικούς Διερμηνείς
της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην παραγωγή υλικού για
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επιμόρφωση των Καθηγητών/ριών, έχει παραχθεί ενημερωτικό υλικό, που είναι στη διάθεση όλων των
διδασκόντων/ουσών. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί «Προσαρμοσμένα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
και Καρτέλες εργασίας για παιδιά με πρόβλημα ακοής» για τις τάξεις του Γυμνασίου. Στην ιστοσελίδα
του ΥΠΠΑΝ είναι, επίσης, διαθέσιμος προς όλους τους εκπαιδευτικούς Οδηγός (60 σελίδες), που
εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο «Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών/βαρήκοων
μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές». Τον Σεπτέμβριο του 2020 διοργανώθηκαν μονοήμερα
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά με απώλεια ακοής. Τα
σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό για τους εκπαιδευτικούς των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου
και στη Λευκωσία για τους εκπαιδευτικούς των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας-Αμμοχώστου. Οι
Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, εκτός από την ενημέρωση των διδασκόντων/ουσών εφαρμόζουν και
τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις των Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων
του 1999 έως 2021, ειδικότερα όσον αφορά στον καταρτισμό ατομικών προγραμμάτων (και παροχή
ωρών στήριξης), τις διευκολύνσεις κατά τις εξετάσεις (επιπρόσθετος χρόνος, απλοποίηση γλωσσικής
διατύπωσης εξεταστικού δοκιμίου) και ηχομόνωση αιθουσών διδασκαλίας και ειδικών αιθουσών
στήριξης.
Όσον αφορά στις ώρες στήριξης, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, δόθηκαν 623 περίοδοι
εκπαιδευτικής στήριξης παγκύπρια, σε 95 παιδιά με απώλεια ακοής.
Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση των ακουόντων παιδιών σε θέματα
ακουστικής απώλειας. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι λειτουργοί επισκέπτονται τα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά
με απώλεια ακοής και πραγματοποιούν βιωματικές δραστηριότητες για τον σκοπό αυτό.
Τέλος, σημειώνεται ότι το Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ συμμετείχε, από
τον Δεκέμβριο του 2018, ως ερευνητικός εταίρος στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση της θεωρίας του νου σε κωφά και βαρήκοα παιδιά (Promoting deaf
and hard of hearing children’s Theory of Mind (ProToM)», χρηματοδοτούμενο με το ποσό των €398340,
στο πλαίσιο του Erasmus+ (Strategic partnerships 2018, KA2). Το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί
τον Ιούλιο του 2021. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν άλλοι τρεις ερευνητικοί εταίροι από Γερμανία,
Ελβετία και Ελλάδα, καθώς και επτά εκπαιδευτικοί από τις αντίστοιχες χώρες. Στόχοι του προτεινόμενου
προγράμματος ήταν η δημιουργία και η αξιολόγηση ενός πρωτοποριακού παρεμβατικού προγράμματος
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των κωφών και βαρήκοων παιδιών στη θεωρία του νου (theory of mind)
και στην κατανόηση των συναισθημάτων (emotional comprehension), τόσο στη νοηματική, όσο και στην
ομιλούμενη γλώσσα. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για κωφά και βαρήκοα παιδιά διάφορων
ηλικιακών ομάδων, που φοιτούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα ένταξης παιδιών με πρόβλημα όρασης, λειτούργησε με 353 περιόδους εκπαιδευτικής
στήριξης Παγκύπρια σε 57 παιδιά, τα οποία φοιτούσαν σε 36 σχολεία της Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι πιο κάτω
μορφές ένταξης:
1. Φοίτηση στη γενική τάξη χωρίς στήριξη
2. Φοίτηση στη γενική τάξη και στήριξη κυρίως στα εξεταζόμενα μαθήματα
3. Φοίτηση σε Ειδικό Τμήμα (Μονάδα) στις περιπτώσεις παιδιών όπου, πέραν του προβλήματος
όρασης, συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες.
Το πρόγραμμα παρακολουθείται και από τους συνδετικούς λειτουργούς της Μέσης Εκπαίδευσης.
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Δίνεται ατομική στήριξη κυρίως στα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και σε όσα μαθήματα υπάρχει ανάγκη.
Επιπρόσθετα, στα παιδιά αυτά παραχωρούνται μετά από αξιολόγηση από λειτουργούς της Σχολής
Τυφλών οι απαραίτητες εύλογες προσαρμογές και διευκολύνσεις (προσαρμογές προσβασιμότητας στο
σχολικό περιβάλλον, μορφοποίηση διδακτικού υλικού και εξεταστικών δοκιμίων, πρόσθετος χρόνος
εξέτασης κ.τ.λ.), ανάλογα με τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/ριας. Για τον καταρτισμό του ατομικού
προγράμματος των παιδιών με προβλήματα όρασης, το Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης
συνεργάζεται με τη Σχολή Τυφλών.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, γίνονται ενημερώσεις στις σχολικές μονάδες για το πρόβλημα όρασης
του/της κάθε μαθητή/ριας, τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις του προβλήματος, το ατομικό του/της κάθε
μαθητή/ριας πρόγραμμα καθώς και τις εγκεκριμένες εύλογες προσαρμογές και διευκολύνσεις. Οι
λειτουργοί της Σχολής Τυφλών παρακολουθούν και στηρίζουν τα παιδιά με περιοδικές επισκέψεις στα
σχολεία φοίτησης. Στη Σχολή Τυφλών λειτουργεί απογευματινό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε
εξειδικευμένα θέματα για όσα παιδιά με πρόβλημα όρασης το επιθυμούν μια φορά την εβδομάδα.
Ε. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τους Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες Νόμους, του 1999 έως 2021: «Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες της Δημοτικής και της Μέσης
εκπαίδευσης, που για λόγους υγείας δεν μπορούν για μακρύ χρονικό διάστημα να παρακολουθούν το
κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο δυνατό να εξασφαλίζεται εκπαίδευση κατ’ οίκον ή σε
νοσηλευτήρια. Η παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού
προγράμματος μαθημάτων στις κανονικές τάξεις που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά».
Η κατ’ οίκον εκπαίδευση, παρέχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
•
Περίπτωση 1: Κατ’ οίκον εκπαίδευση παιδιών που νοσηλεύονται στην Ενδονοσοκομειακή
Μονάδα Νοσηλείας του ΝΑΜ ΙΙΙ. Το αίτημα γίνεται από την Ενδονοσοκομειακή Μονάδα Νοσηλείας
εφήβων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
•
Περίπτωση 2: Κατ’ οίκον εκπαίδευση παιδιών που παρουσιάζουν ιατρικά προβλήματα (π.χ.
διάγνωση καρκίνου, καρδιοπάθειες, χειρουργικές επεμβάσεις, σωματικοί τραυματισμοί, άλλες
σωματικές ασθένειες, ανορεξία κ.λπ.) ή προβλήματα ψυχικής υγείας, έντονα προβλήματα
συμπεριφοράς ή συναισθηματικά προβλήματα, δυσκολία προσαρμογής στον σχολικό χώρο κ.λπ.
Ο χώρος και χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων, καθορίζεται σε συνεργασία με τους γονείς και μπορεί
να είναι είτε ο χώρος νοσηλείας του παιδιού είτε το σπίτι κατά τις απογευματινές ή/και πρωινές ώρες.
Η κατ’ οίκον εκπαίδευση περιλαμβάνει, συνήθως, τα εξεταζόμενα μαθήματα και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις άλλα μαθήματα για ειδικούς λόγους.
Οι τελικές εξετάσεις του παιδιού με κατ’ οίκον εκπαίδευση, διεξάγονται, εάν χρειαστεί, εκτός των
καθορισμένων εξεταστικών κέντρων, σε χώρους όπως το σπίτι του εξεταζομένου, στο νοσοκομείο ή σε
οποιοδήποτε άλλο τόπο κριθεί επιβεβλημένο, νοουμένου ότι θα έχουν εξασφαλιστεί τα εχέγγυα
επιτήρησης και διαφύλαξης του αδιάβλητου των εξετάσεων.
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ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Σχολική Χρονιά 2020-2021)
Μαθησιακές
Δυσκολίες
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ
ΤΑΞΗ

Ειδικές Μονάδες
Ακοής
ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΑΞΗ

Όρασης
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΞΗ

Γυμνάσια

2307

176

39

26

2548

Λύκεια

882

96

36

16

1030

ΤΕΣΕΚ

1175

60

20

15

1270

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

4364

332

95

57

4848

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Σχολική Χρονιά 2020-2021)
Μαθησιακές
Δυσκολίες
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ
ΤΑΞΗ

Ειδικές
Μονάδες
ΕΙΔΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ

Ακοής
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ
ΤΑΞΗ

Γυμνάσια

3313

963

308

184

4768

Λύκεια

1103

480

216

95

1894

ΤΕΣΕΚ

901

346

99

74

1420

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

5317

1789

623

353

8082

Όρασης
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΞΗ

2.7.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανάμεσα στα Προγράμματα που εφαρμόζει το ΥΠΠΑΝ, για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας
και την πρόληψη του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι και το Πρόγραμμα Λειτουργικού
Αλφαβητισμού. Το Πρόγραμμα λειτουργεί για τους/τις μαθητές/ριες της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου σε
πρωινό σχολικό χρόνο, ενώ προσφέρεται σε απογευματινό χρόνο στα παιδιά της Γ΄ τάξης Γυμνασίου.
Αρμόδια Αρχή για τη λειτουργία του απογευματινού προγράμματος είναι τα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης (ΚΙΕ).
Γενικοί σκοποί του Προγράμματος Αλφαβητισμού:
• Η διασφάλιση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος στην εκπαίδευση των λειτουργικά
αναλφάβητων μαθητών/ριών.
• Η πρόληψη του σχολικού και συνακόλουθα κοινωνικού αποκλεισμού, με όλες τις αρνητικές για
το άτομο και την κοινωνία συνέπειες: περιθωριοποίηση, παραβατικότητα, αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές, χρήση και κατάχρηση ουσιών, προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
•

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής.

•

Η κατανόηση κειμένου.

• Η διευκόλυνση και ανάπτυξη ικανότητας για προσωπική έκφραση, κρίση, δημιουργικότητα,
συζήτηση και επικοινωνία.
•

Η ενίσχυση της αυτοεικόνας και η συναισθηματική στήριξη του/της μαθητή/ριας.

• Η διευκόλυνση και ανάπτυξη ικανότητας προσαρμογής στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΠΡΩΙΝΟ ΧΡΟΝΟ (Σχολική Χρονιά 2020-2021)
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ
Λευκωσία

60

117

Λεμεσός

110

223

Λάρνακα & Αμμόχωστος

142

254

Πάφος

70

136

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

382

730

2.7.12 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της εκπαίδευσης και
της μόρφωσης, είναι η πιστοποίηση των επιπέδων γνώσεως και κατάρτισης και, γενικότερα, η σύνδεση
της εκπαίδευσης με την πιστοποίηση για το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό αλλά και εργασιακό
περιβάλλον. Βεβαίως, αυτή η πολιτική ισχύει ακόμα περισσότερο, όσον αφορά στην πιστοποίηση της
γνώσης ξένων γλωσσών.
Είναι πολύ σημαντικό στην ενωμένη Ευρώπη, όπου οι πολίτες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να
εγκαθίστανται, να εργάζονται σε όλο τον χώρο της Ένωσης και να μπορούν, ταυτόχρονα, να
πιστοποιούν τις δεξιότητες επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες. Επομένως, μέριμνα του ΥΠΠΑΝ είναι η
παροχή όσο πιο πολλών ευκαιριών στους/στις μαθητές/ριές στη δημόσια εκπαίδευση και βεβαίως η
πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων, ξεκινώντας από τις ξένες γλώσσες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΠΑΝ έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο του Cambridge -συγκεκριμένα
με το Cambridge Assessment International Education, το Cambridge Assessment English και το British
Council- μια συμφωνία για την πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας στα δημόσια σχολεία.
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ξεκίνησε από τη σχολική χρονιά 2020-21.
2.7.13 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ανέπτυξε εργαλεία διερεύνησης παραγόντων βελτίωσης της
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής
Αποτελεσματικότητας. Τα εργαλεία αξιοποιούνται από τις σχολικές μονάδες στην ανάπτυξη του Ενιαίου
Σχεδίου Δράσης βελτίωσης τους. Η καινοτομία αυτή βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το πρόγραμμα
Επαγγελματικής Μάθησης που αναπτύχθηκε και παρακολουθείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το
σύνολο της δραστηριότητας αυτής υλοποιεί επιμέρους στόχο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΜΓΕ
που αφορά στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων και βελτίωση της
ικανότητας του για αυτοαξιολόγηση. Επίσης, εντάσσεται στον στόχο που αφορά στη βελτίωση των
διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού
έργου. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αξιοποίηση της θεωρίας Σχολικής Αποτελεσματικότητας, με
τρόπο που να τεκμηριώνεται από το συγκεκριμένο σχολικό συγκείμενο. Η ΔΜΓΕ μελετά μηχανισμούς
αξιοποίησης των Ενιαίων Σχεδίων Δράσης για βελτίωση των σχολικών μονάδων προς τον σκοπό της
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Η δράση αυτή εντάσσεται στην υλοποίηση της πολιτικής
μεταρρύθμισης του τρόπου αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
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2.8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2.8.1 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις, σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις
πολιτικές για την εκπαίδευση. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες που εδρεύουν στις 37 χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. (27 κράτη μέλη της Ε.Ε., Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη,
Ισλανδία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Σερβία, Νορβηγία, Ελβετία
και Τουρκία). Ο συντονισμός και η διαχείρισή του γίνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.
«Ευρυδίκη», μια μοναδική πηγή για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη
Τα συστήματα εκπαίδευσης ποικίλλουν, σε μεγάλο βαθμό, σε όλη την Ευρώπη. Η κατανόηση της
οργάνωσης και λειτουργίας τους είναι απαραίτητη για την προώθηση της συνεργασίας και της
κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ στοχεύει στο να ανταποκριθεί
στην ανάγκη αυτή, παρέχοντας μια ακριβή εικόνα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, που καλύπτει όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Εθνικές Περιγραφές: μια Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια για τα εθνικά εκπαιδευτικά
συστήματα. Άμεσα συγκρίσιμες και επικαιροποιημένες περιγραφές, για την οργάνωση 40
εκπαιδευτικών συστημάτων
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
• Συγκριτικές Μελέτες: για θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.
• Μια σειρά εργασιών (Key Data Studies): με δείκτες πάνω σε διάφορα βασικά θέματα, όπως η
χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο και η εκμάθηση γλωσσών.
• Στοιχεία και αριθμούς: σχετικά με τη δομή και τα κύρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
συστημάτων, όπως τα σχολικά και τα ακαδημαϊκά ημερολόγια, τον διδακτικό χρόνο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων.
Τι ακριβώς κάνει το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Η κύρια αποστολή του Δικτύου, είναι να παρέχει στους υπεύθυνους για την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και τοπικό επίπεδο, αναλύσεις και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη λήψη των
αποφάσεών τους.
Το Δίκτυο συλλέγει πληροφορίες, σχετικά με τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και πολιτικές, καθώς
και σχετικά στατιστικά στοιχεία. Αυτό καθιστά δυνατό τον εντοπισμό κοινών προτύπων και τάσεων και
παρέχει μια βάση για προβληματισμό σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές στον τομέα της
εκπαίδευσης.
Ίδρυση και Χρηματοδότηση του Δικτύου
Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ιδρύθηκε από κοινού, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη το 1980
για την ανταλλαγή πληροφοριών για την εκπαίδευση των εθνικών συστημάτων. Χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργασίες
Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, συνεργάζεται με την Eurostat, το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και το
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CRELL (το Κέντρο Ερευνών για τη Διά Βίου Μάθηση). Στηρίζει, επίσης, το έργο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Unesco.
Κυπριακή Μονάδα «Ευρυδίκη»
Στην Κύπρο, από τον Ιούνιο του 2002, η Μονάδα λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, με την ονομασία Κυπριακή Μονάδα «Ευρυδίκη».
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
2.8.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORMAS
Η συνεργασία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Formative Assessment for School
Improvement (FORMAS), με τα πανεπιστήμια Αθηνών, Κύπρου, Twente Ολλανδίας και Antwerp
Βελγίου, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα των Υπουργείων Παιδείας στην κάθε χώρα, ολοκληρώθηκε
τον Απρίλιο του 2021 με τη διεξαγωγή ενός διήμερου διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου. Στο συνέδριο,
το οποίο προσφώνησε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα παραδοτέα του προγράμματος, τα οποία είναι: (α) το πρόγραμμα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να αποκτήσουν δεξιότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης, (β) το
υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις επιμορφώσεις και (γ) ο οδηγός που κατευθύνει τον όποιον
ενδιαφέρεται στη δημιουργία εργαστηριών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του προγράμματος (http://www.ucy.ac.cy/formas/el/) και είναι προσβάσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί της ΔΜΓΕ στο πρόγραμμα, ανέλαβαν την ευθύνη αξιοποίησης
της εμπειρογνωμοσύνης και των παραδοτέων, για ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων που να
καλύπτουν περισσότερες ομάδες εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια.
2.8.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SUPPORT TO ADDRESS STUDENTS’ DISENGAGEMENT AND SCHOOL
DROPOUT IN CYPRUS»
Η ΔΜΓΕ αιτήθηκε και κέρδισε χρηματοδότηση, ύψους €180Κ από το πρόγραμμα Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reform Service – DG Education, Unit: Labour
Market, Education, Health and Social Services) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής
απαξίωσης και εγκατάλειψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάθεσε τη μελέτη του έργου σε διεθνή οίκο
μελετών, ο οποίος μελέτησε ολιστικά το πρόβλημα καθώς και τις υπάρχουσες πολιτικές.
Συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του προβλήματος στη Μέση
Γενική και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. Οργανώθηκαν συναντήσεις δημόσιας
διαβούλευσης με ομάδες ενδιαφερομένων. Μελετήθηκε η σχετική διεθνής βιβλιογραφία και αντίστοιχες
πολιτικές και πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαμορφώθηκαν προτάσεις ολιστικής
αντιμετώπισης του προβλήματος οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο συνεδρίου.
Οι τελικές προτάσεις του έργου αυτού συνοψίζονται στους εξής πέντε άξονες:
I.
Τη δημιουργία εναλλακτικού προγράμματος μάθησης, τμήματα πυρηνικών γνώσεων, που
για τον γυμνασιακό κύκλο θα έχει στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών/ριών που υστερούν,
ώστε να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες τους και είτε να επανενταχτούν στην κανονική τάξη,
είτε να βελτιώσουν την αυτό-εικόνα τους και το αίσθημα του ανήκειν στο σχολείο. Για τον
λυκειακό κύκλο και την τεχνική εκπαίδευση προνοεί τη δημιουργία μιας νέας (έβδομης)
κατεύθυνσης ή ενός προγράμματος μαθητείας. Στο τέλος, οι μαθητές/ριες του εναλλακτικού
προγράμματος μάθησης θα λαμβάνουν ισότιμο απολυτήριο και θα τους δίνεται η προοπτική να
συνεχίζουν σε προγράμματα μετα-λυκειακής ή ανώτερης εκπαίδευσης.
II.
Τη δημιουργία θεσμού σχολικού μέντορα μεταξύ των εκπαιδευτικών, ο οποίος θα αναλαμβάνει
την παρακολούθηση μαθητών/ριών υψηλού κινδύνου σε όλη τη διάρκεια της τρίχρονης
εκπαίδευσης τους, στο Γυμνάσιο, το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

121

III.

IV.

V.

Τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System, EWS), με
την ανάπτυξη εργαλείων συγκέντρωσης πληροφοριών, μέσα από κατάλληλα ερωτηματολόγια
ξεχωριστά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο/Τεχνικές Σχολές, καθώς και την αξιοποίηση του
συστήματος School Management System (SMS) που βρίσκεται σε εξέλιξη (βλ. παράδειγμα
Γαλλίας).
Την ενδυνάμωση των προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης με συγκεκριμένη στόχευση σε
τρία σημεία:
(α) Την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν μαθητές/ριες με
χαρακτηριστικά σχολικής απαξίωσης
(β) Την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση παροχής της κατάλληλης, σε κάθε
περίπτωση, στήριξης των μαθητών/ριών με χαρακτηριστικά σχολικής απαξίωσης
(γ) Την ορθή αντιμετώπιση αδιάφορων ή και παραβατικών μαθητών/ριών
Τη δημιουργία δομής μάθησης για τους/τις μαθητές/ριες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην
εκπαίδευση και είναι κάτω των 18 χρονών.

Η ΔΜΓΕ αιτήθηκε και κέρδισε συμπληρωματική χρηματοδότηση, ύψους €250Κ, από το ίδιο πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στη μελέτη αποτελεσματικής εφαρμογής των πιο πάνω
εισηγήσεων.

2.9 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.9.1 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ UNESCO ΚΥΠΡΟΥ
Ο θεσμός του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet), δημιουργήθηκε το 1953 και
αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας, ανάμεσα στις
μαθητικές κοινότητες των κρατών μελών του Οργανισμού, ώστε να προωθούνται αποτελεσματικότερα
οι στόχοι της UNESCO στους νέους και στις νέες. Στο παγκόσμιο αυτό Δίκτυο συμμετέχουν σήμερα
περισσότερα από 9000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 180 χώρες. Το Δίκτυο δραστηριοποιείται στην Κύπρο
από τη σχολική χρονιά 1969-1970, υπό την εποπτεία του ΥΠΠΑΝ. Η Κύπρος εντάχθηκε στο Δίκτυο,
κατά τη σχολική χρονιά 1969-1970 και, σήμερα, μετά από αναδόμηση και απόφαση της Γραμματείας
των Εταιρικών Σχολείων UNESCO, περιλαμβάνει 34 σχολεία-μέλη και 5 σχολεία-παρατηρητές, που
δραστηριοποιούνται με ποικίλους τρόπους, όπως διοργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις
που διοργανώνουν Δίκτυα Εταιρικών Σχολείων στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η
προώθηση των ιδανικών της UNESCO στους νέους και στις νέες, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν
στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, στο φυσικό περιβάλλον, στην
πολιτιστική κληρονομιά και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δραστηριότητες σχολικής χρονιάς 2020-2021
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων που ακολούθησαν, πολλές προγραμματισμένες
δραστηριότητες των Εταιρικών σχολείων ASPnet UNESCO δεν πραγματοποιήθηκαν. Από αυτές που
πραγματοποιήθηκαν ξεχώρισαν οι εξής:
I. Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δεν πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση, λόγω των μέτρων της πανδημίας. Το κάθε σχολείο-μέλος
του Δικτύου διοργάνωσε ενδοσχολικές δράσεις, αφιερωμένες στην Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
II. 43o Παγκύπριο Συμπόσιο ASPnet
Το 43ο Παγκύπριο Συμπόσιο ASPnet, μετά την αναβολή ενός χρόνου λόγω των έκτακτων μέτρων για
την πανδημία, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το θέμα του συμποσίου ήταν «Αλλάζω την πόλη μου,
αλλάζω τον κόσμο». Τη διοργάνωση ανέλαβε το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και τον συντονισμό
Λειτουργός της Εθνικής Επιτροπή UNESCO και ο Εθνικός Συντονιστής των Εταιρικών Σχολείων.
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Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα: «Αστικός μετασχηματισμός: συμμετοχή, αειφορία και καλύτερη
ζωή για όλους». Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ.
Πρόδρομος Προδρόμου. Συντόνισε η κα. Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός της Κυπριακής Εθνικής
Επιτροπής UNESCO. Συμμετείχαν:
•
•
•
•

κ. Νικόλαος Ίσαρης, Αναπληρωτής Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο
Έντιμος κ. Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας
Κα. Μαρία Μιλτιάδου, Υπεύθυνη Εθνικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Σχέσεων
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Κα. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη

Η συμμετοχή των μαθητών/ριών υπήρξε έντονα ενεργή. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, οι
μαθητές/ριες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν πλουραλιστικές απόψεις για το μέλλον και τις πόλεις στις
οποίες ονειρεύονται να ζήσουν.
Το Συμπόσιο, τελούσε κάτω από το Γενικό Θέμα της UNESCO: «Πρόγραμμα CitiZEN! Παγκόσμιοι
ενεργοί πολίτες και αειφόρες πόλεις».
IV. Συμμετοχή των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (Λυκείων) σε εργαστήρια δημιουργίας
ιστορικών και εθνογραφικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Α.Ε.Ι. Audiovisual Forum και την εταιρεία
παραγωγής πολιτιστικών ντοκιμαντέρ Τετρακτύς Φιλμς, πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά
σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων για μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, για την
παραγωγή σύντομων ντοκιμαντέρ (διάρκειας 10 λεπτών), με ιστορικό, αρχαιολογικό ή εθνογραφικό
περιεχόμενο. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών έγινε
διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, και δια ζώσης με επισκέψεις της ομάδας εκπαιδευτών στα σχολεία,
όταν επέτρεπε το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν οι
μαθητές/ριες προβλήθηκαν διαδικτυακά, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού,
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Α-Ε-Ι, και στα καλύτερα από αυτά απονεμήθηκαν βραβεία και
τιμητικές διακρίσεις, τα οποία χρηματοδότησε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
Το ελληνικό συνδρομητικό κανάλι Cosmote History Channel επέδειξε ενδιαφέρον για τις παραγωγές και
επέλεξε οκτώ (8) από αυτές για να τις προβάλει στο πρόγραμμά του.
V. Πρόγραμμα ASPnet UNESCO ‘Teaching and Learning with living heritage’
Έπειτα από πρόσκληση του Διεθνούς Δικτύου Σχολείων ASPnet UNESCO, το Δίκτυο Εταιρικών
Σχολείων Κύπρου συμμετείχε στο Πρόγραμμα ASPnet UNESCO ‘Teaching and Learning with living
heritage’ με το Λύκειο Αγίου Αντωνίου και την καθηγήτρια Μαθηματικών κα. Ολυμπία Ορφανίδου και
ομάδα μαθητών/ριών. Το θέμα που παρουσίασαν στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους των
διοργανωτών, έφερε τον τίτλο: “Lefkara lace and carob sweets in mathematic classes and extracurricular
activities in Cyprus”. Από τις παγκόσμιες συμμετοχές, η εντυπωσιακή και πρωτότυπη παρουσίαση του
σχολείου της Κύπρου, επιλέχτηκε στη συνέχεια μαζί με την ολλανδική συμμετοχή για τη δια ζώσης
παρουσίασή της και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις 21 Ιουνίου 2021 στο Rotterdam. Την παρουσίαση
έκανε η κα. Ολυμπία Ορφανίδου με μαθητή του σχολείου. Η UNESCO ανάρτησε την παρουσίαση στην
ιστοσελίδα της https://ich.unesco.org/en/resources-for-teachers-01180
2.9.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
«Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (EDC/ HRE)
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), περιλαμβάνεται και το
πρόγραμμα «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», που
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καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες που έχουν σχεδιασθεί, για να βοηθήσουν τόσο τη
νεολαία όσο και τους ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή, διεκδικώντας όλα τα
αναφαίρετα δικαιώματά τους, αλλά και αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Στόχος του Προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δημοκρατικές κοινωνίες με την υιοθέτηση μιας έντονης
δημοκρατικής κουλτούρας, με τόνωση του αισθήματος της συμμετοχής, της δέσμευσης, αλλά και της
αποδοχής βασικών αξιών για τη δημιουργία μιας ελεύθερης, ανεκτικής και δίκαιης κοινωνίας σε εθνικό,
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ι. Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα κυπριακά
σχολεία
Στα κυπριακά σχολεία, η εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα προσφέρεται όχι μόνο ως μάθημα
μαζί με την Ιστορία και τα Νέα Ελληνικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά και μέσα από τις θεματικές
όλων των μαθημάτων καθώς και μέσα από το όλο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες ή εκδηλώσεις των
σχολείων μας. Περιλαμβάνει έννοιες όπως η εκπαίδευση για την ειρήνη, η παγκόσμια εκπαίδευση, η
διαπολιτισμική εκπαίδευση, η εκδημοκρατικοποίηση και η συμμετοχή στα κοινά. Οι έννοιες αυτές, που
συνδέονται στενά με την εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
περιλαμβάνονται στους υπό έμφαση στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται από την εκάστοτε σχολική
μονάδα βάσει εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα δεν παραμερίζεται ο στόχος «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ,
διεκδικώ».
ΙΙ. Δράσεις για Εκπαίδευση, για τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα
κυπριακά σχολεία
Η εκπαίδευση για τη Δημοκρατική πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενδιαφέρει άμεσα τις
εκπαιδευτικές αρχές, τα σχολεία, τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις
κοινότητες και τα ΜΜΕ. Ιδιαίτερο ρόλο για την επιτυχία του προγράμματος έχει να διαδραματίσει η
ευρύτερη παιδεία με έμφαση στη σχολική και εξωσχολική ζωή και με σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΠΑΝ
ή εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των διάφορων σχολικών μονάδων.
Δράσεις που καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο
• Προώθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλους τους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Ένταξη και στήριξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στα
δημόσια σχολεία που στοχεύουν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Λειτουργούν
ειδικές μονάδες σε αρκετά Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.
• Εφαρμογή του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕ» κατά επαρχία, με στόχο τη σχολική επιτυχία για όλους τους
μαθητές.
• Προώθηση μέτρων για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στα σχολεία μας και στην
κοινωνία γενικότερα.
• Οργάνωση του θεσμού της Παιδοβουλής που στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη λήψη
αποφάσεων με την επισήμανση και επίλυση προβλημάτων τους.
• Εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή Μαθητικών Συμβουλίων. (Σε κάποια σχολεία
ενθαρρύνεται η εκλογή αλλοδαπών μαθητών στα μαθητικά συμβούλια).
Δραστηριότητες που υλοποιούνται με πρωτοβουλία των σχολικών μονάδων
Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης, ενημερώνουν τον Συντονιστή του Προγράμματος για όλες τις δραστηριότητες και
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εκδηλώσεις που προγραμματίζουν σχετικά με τη Δημοκρατική Πολιτότητα και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Ορισμένες δραστηριότητες στα πλαίσια της Πολιτότητας γίνονται και σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020–2021, έγιναν με πρωτοβουλία των σχολικών μονάδων οι πιο κάτω
δραστηριότητες:
• Μεσογειακό Συνέδριο στο πλαίσιο του Μοντέλου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(MEP), με τη συμμετοχή
27 Ευρωπαϊκών κρατών μελών, οι συνεδρίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.
• Medinum. Συνέδριο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου με θέματα που απασχολούν τον Παγκόσμιο
Πολίτη (διαδικτυακά).
• Ενδοσχολικός

Διαγωνισμός

στο

πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

– European Parliament Ambassador School (διαδικτυακά και δια ζώσης).
• Συμμετοχή σχολείων στο ΕYP (διαδικτυακά)
• Συνέχιση του Προγράμματος με τίτλο: «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(ΣΠΕΚ)

- European Parliament Ambassador School (EPAS)». Συμμετοχή μαθητών/ριών στο Πρόγραμμα:
Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεργασία μεταξύ Γραφείου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο και ΥΠΠΑΝ (διαδικτυακά και δια ζώσης).
• Συμμετοχή μαθητών/ριών στον διαγωνισμό Juvenes Translatores.
• Βράβευση δράσεων προώθησης και εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών
Περιστατικών», στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και
προαγωγής της ενεργού πολιτότητας.
• Πρόγραμμα «Imagine» με διακοινοτικό χαρακτήρα ανάμεσα σε Ε/Κ και Τ/Κ. Ανακοινώθηκε η έναρξη
του προγράμματος μέσω εγκυκλίου. Εντούτοις, μόνο ορισμένες μονοκοινοτικές δράσεις υλοποιήθηκαν
λόγω της πανδημίας και των επιδημιολογικών συνθηκών.
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αγωγής υγείας «ΕΔΣΠΥ». Συνέδριο Αγωγής Υγείας του ΥΠΠΑΝ και
Υπουργείου Δικαιοσύνης ενάντια στις ουσίες εξάρτησης.
• Συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού μέσα από την πλατφόρμα eTwinning και αδελφοποιήσεις με
τα σχολεία της Ελλάδας (διαδικτυακά).
• Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου «Περπατώντας τον Παγκόσμιο Περίπατο» (Walk the Global
Walk), στο οποίο συμμετείχαν σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης με διάφορες δράσεις (διαμορφωμένες
στο πλαίσιο της πανδημίας), π.χ. billboard actions, σεμινάρια για street art, κ.ά. Επιπλέον, λειτούργησε
καλοκαιρινό σχολείο στο Τρόοδος.
• Ομαδικές συζητήσεις με εφήβους και έφηβες, με θέμα την αντίληψη των νέων για τις Υγιείς Σχέσεις,
την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας.
• Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής «Φωνή» (διαδικτυακά).
• Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών: «Η συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19»
• Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021».
Πολλές άλλες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά ή δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της
πανδημίας.
2.9.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα κλιμάκια Φιλολογικών Μαθημάτων ανέπτυξαν τις παρακάτω
δράσεις:
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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προκήρυξη Παγκύπριων Μαθητικών Διαγωνισμών:
1. Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου και Εικαστικής Δημιουργίας: «Τα 60 χρόνια της
Κυπριακής Δημοκρατίας»
2. Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα:
«Μνήμες… Μια ανοικτή πληγή: Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι»
3. Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου με γενικό θέμα: «Η Εκπαίδευση και ο
Αθλητισμός των νέων, τρόποι αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων» /
Οργάνωση Τελετής απονομής βραβείων (Οκτώβριος 2021)
4. Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 2020-2021
5. Διαγωνισμός Δήμου Μόρφου
6. Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας
Γλωσσική επιμέλεια
Ετοιμασία-Γλωσσική επιμέλεια τιμητικής έκδοσης: Ο ήρωας Τάσος Μάρκου. Το εν λόγω Λεύκωμα
εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.
Διατμηματική συνεργασία
Συνεργασία με τη Δημοτική Εκπαίδευση για ετοιμασία υλικού για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο. Ετοιμασία υλικού και ανάρτηση στον ιστότοπο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Σεμινάρια σε συνεργασία με την Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)
1. Επιμόρφωση Εκπαιδευτών/ριών Κ.Ι.Ε. που παρέχουν υποστηρικτική/ενισχυτική διδασκαλία,
21 Ιανουαρίου 2021
2. Διαδικτυακή επιμόρφωση φιλολόγων Κ.Ι.Ε. με θέμα τη σύνταξη τελικών εξεταστικών δοκιμίων,
2 Απριλίου 2021
Παραγωγή και ανάρτηση διδακτικού υλικού στον ιστότοπο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Προκήρυξη Παγκύπριων Μαθητικών Διαγωνισμών:
1. 9ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη, 2020-2021: «Δημοτικό
τραγούδι και Ελληνική Επανάσταση»
2. Ε΄ Παγκύπριος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός στη μνήμη Μάριου Δημητρίου
3. 17ος Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης Castello di Duino
Εξειδικευμένη επιμόρφωση των φιλολόγων στη Διδακτική της Λογοτεχνίας – Α΄ Κύκλος:
Διοργάνωση του Α΄ Κύκλου σειράς διαδικτυακών διαλέξεων επιμόρφωσης των φιλολόγων στη διδακτική
της Λογοτεχνίας, με γενικό θέμα: «Λογοτεχνία και Ιστορία». Οι διαλέξεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα
διδακτικών προσεγγίσεων του μαθήματος της Λογοτεχνίας, με βάση τους Σκοπούς του Προγράμματος
Σπουδών Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου. Η σειρά διαδικτυακών διαλέξεων διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το
Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Βυζαντινών
και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η Επιμόρφωση (σειρά πέντε διαδικτυακών διαλέξεων διάρκειας 60΄ λεπτών η κάθε μία) διεξήχθη σε μη
εργάσιμο χρόνο και με ομιλητές/ριες τους/τις εξής:
(α) Θεοδόσης Πυλαρινός, Ομότιμος Καθηγητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, (β) Ευριπίδης Γαραντούδης,
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ)
Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών
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Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, (δ) Τάσος Καπλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και (ε) Δώρα Μέντη, Ε.Δ.Ι.Π. Νεοελληνικής
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παραγωγή, ανάρτηση διδακτικού υλικού στον ιστότοπο Λογοτεχνίας:
Το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό αφορούσε στο μάθημα της Λογοτεχνίας Κοινού Κορμού και
Εμβάθυνσης.
Διαδικασία έκδοσης των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας Αντώνη Σαμαράκη
(Φεβρουάριος 2020)
Συγκέντρωση και επεξεργασία των ανακοινώσεων της επιστημονικής ημερίδας
Διατμηματική συνεργασία
Συμμετοχή του Κλιμακίου Λογοτεχνίας στη Διατμηματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της
Φιλαναγνωσίας στο Σχολείο και στην Κοινωνία
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προκήρυξη Μαθητικών Διαγωνισμών
1. Ε΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στα Γυμνάσια «Γέλως, δύναμις
ἀγαθή»
2. Δ΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας για µαθητές/ριες Β΄
Λυκείου – (Εκ νέου προκήρυξη για μαθητές/ριες Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης)
3. Ε΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας για µαθητές/ριες Β΄
Λυκείου
4. Δ΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας: «Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία
ανά τους αιώνες: Αέναα νάματα Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Τέχνης και Επιστήμης»
Άλλες δράσεις
1. Συντονισμός για τις συμμετοχές μαθητών/ριών της Κύπρου στην εκπομπή «Σὲ προσκυνῶ,
γλώσσα» του Καθηγητή κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη.
2. Συνεργασία με το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
καθώς και Κύπριων Ακαδημαϊκών εδρών του εξωτερικού για προώθηση των Κλασικών Σπουδών,
με στόχο την ενδυνάμωση, προώθηση και αναβάθμιση της διδασκαλίας των Κλασικών Σπουδών
(Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών) στα σχολεία της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
3. Τελετή Βράβευσης του E΄ Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Γυμνασίων για την Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα με θέμα «Γέλως, δύναμις ἀγαθὴ», του Δ΄ Παγκύπριου Διαγωνισµού Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας για µαθητές/ριες Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (επαναπροκήρυξη
για μαθητές/ριες Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης), και του Ε΄ Παγκύπριου Διαγωνισµού Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραµµατείας για µαθητές/ριες Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης (Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου,
15/6/2021).
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Προκήρυξη Μαθητικών Διαγωνισμών
1. Α΄ Παγκύπριος Διαγωνισμός Ιστορίας Γυμνασίων 2020-2021. Προαιρετικός Διαγωνισμός για
μαθητές/ριες Γυμνασίων με τη χρήση του προγράμματος Kahoot. Στον διαγωνισμό, που
πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (επαρχιακοί 11/5/2021 και τελικός 6/6/2021), συμμετείχαν 399
μαθητές/ριες από 41 Ιδιωτικά και Δημόσια Γυμνάσια της Κύπρου, από όλες τις επαρχίες της
Κύπρου. Χορηγός του διαγωνισμού ήταν η Τράπεζα Κύπρου.
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2. Οργάνωση Διαγωνισμού Αφίσας, Σκίτσου και Εικονογραφημένης Ιστορίας-Κόμικς στο πλαίσιο
του μαθήματος της Ιστορίας.
Άλλες δράσεις
1. Μίλα μου ιστορικά - για το Γυμνάσιο: Η εν λόγω σειρά ηχογραφημένων διαλέξεων αφορά το
γνωστικό μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου (Α΄,Β΄, και Γ΄ τάξη). Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας
του ΥΠΠΑΝ και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου. Περιλαμβάνει μία ηχητική
παρουσίαση για κάθε κεφάλαιο, η οποία καλύπτει όλους τους δείκτες επάρκειας/επιτυχίας του
κεφαλαίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΠΑΝ. Το κείμενο της διάλεξης
εμπλουτίζεται με την προσθήκη γραπτών πρωτογενών πηγών. Το ηχητικό συνοδεύεται από το
γραπτό κείμενο κάθε διάλεξης. Μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά.
2. Η σειρά λειτουργεί συμπληρωματικά, ως προς τη διδασκαλία στην τάξη. Συγκεκριμένα, οι
παρουσιάσεις αυτές, ενδυναμώνουν περαιτέρω τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΥΠΠΑΝ και
ενισχύουν το υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο για την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα στην
ιστοσελίδα του Τομέα Ιστορίας του Υπουργείου (Δράσεις – Μίλα μου Ιστορικά). Είναι εύκολα
προσβάσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς. Τη
χρονιά 2020- 2021 εμπλουτίστηκε με 11 ακόμη διαλέξεις.
3. Μουσειοβαλίτσα 1, 2019: Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής
Επιθεωρήτριας και του Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας
του ΥΠΠΑΝ και του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Στόχος είναι η ένταξη μουσειακών
εκθεμάτων στη διδακτική πράξη. Η μουσειοβαλίτσα, η οποία ταξιδεύει από το Μουσείο στο Σχολείο,
περιέχει αντίγραφα εκθεμάτων και υλικό που αφορά την Αικατερίνη Κορνάρο. Το κεφάλαιο αυτό
διδάσκεται στη Β΄ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε λόγω της πανδημίας και
προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2022.
4. Μουσειοβαλίτσα 2. Το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με την Άλφα Bank Ελλάδας προώθησε στα
σχολεία το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά στην ιστορία των νομισμάτων.
Ολοκαύτωμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ετήσια, ποικίλες δράσεις:
1. Διαλέξεις από επιζήσαντες/επιζήσασες του Ολοκαυτώματος σε συνεργασία του ΥΠΠΑΝ με την
Πρεσβεία του Ισραήλ.
2. Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα και τελετή βράβευσης.
3. Έκθεση για το ίδιο θέμα - συνεργασία ΥΠΠΑΝ με την Πρεσβεία του Ισραήλ, χώρος: Μουσεία
Παγκυπρίου Γυμνασίου.
4. Μνημόνιο Συναντίληψης ΥΠΠΑΝ - Yad Vashem. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, 25 καθηγητές/ριες
ανά διετία παρακολουθούν μαθήματα στο Yad Vashem με θέμα το Ολοκαύτωμα.
5. Διαλέξεις στην Κύπρο από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Yad Vashem.
Τη σχολική χρονιά 2020-2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν πραγματοποιήθηκε
μόνο ο Διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης.
Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Τομέα Ιστορίας του ΥΠΠΑΝ των πιο κάτω συνδέσμων (links)
και των οπτικοακουστικών υλικών στις ενότητες:
Χρήσιμες συνδέσεις
Γραφείο Τύπου και πληροφοριών (αρχείο εφημερίδων 1878 -1950)
Ψηφιακές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου
Ψηφιακές Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Ελληνική Ιστορία
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Χρήσιμο υλικό
Οπτικοακουστικό Υλικό - Δύο επιζήσασες μιλούν για το Ολοκαύτωμα: Μέντη Σολομών και Σέλη Ισσουά
(18/2/2021)
Οπτικοακουστικό Υλικό - 1974-2020. Παρελθόν. Παρόν. Μέλλον. Μνήμη. Συνείδηση. Όνειρο. (2020)
Οπτικοακουστικό Υλικό - Μια επιζήσασα μιλά για το Ολοκαύτωμα: Ρασέλ Λολίτα Άντζελ (2020)
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Το κλιμάκιο Θεατρολογίας συνεχίζει να ασχολείται με την παραγωγή διδακτικού υλικού, καθώς και την
ολοκλήρωση συγγραφής του Βιβλίου Θεατρολογίας για τη Β΄ Λυκείου, σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό
κ. Β. Λιαπή.
Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου
Ο θεσμός των Παγκύπριων Αγώνων Σχολικού Θεάτρου, δεν πραγματοποιήθηκε για τη σχολική χρονιά
2020 – 2021 λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid -19.
2.9.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2021
Διαγωνισμός Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας για την Επιστήμη της Μετεωρολογίας
Το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με τον Μετεωρολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, προκήρυξε τον ετήσιο Διαγωνισμό
συγγραφής ερευνητικής εργασίας πάνω σε προαιρετική βάση, στη μνήμη Μαρίας Πογιατζή (κόρης του
κ. Αντρέα Πογιατζή, μέλους του Μετεωρολογικού Συνδέσμου και της εκπαιδευτικού κυρίας Ανθής
Πογιατζή), που έχασε τη ζωή της στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, τον Αύγουστο του 2005.
Το ειδικό θέμα του Διαγωνισμού για τη σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν: «Κλιματική Αλλαγή: έρευνα
για τεκμηρίωση, αίτια, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης της».
Ο Διαγωνισμός είχε σκοπό να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/ριες που φοιτούν σε
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τις
επιστημονικές/ερευνητικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να προωθήσει την εδραίωση περιβαλλοντικής
συνείδησης και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας, σε συνεργασία με φορείς από την
κοινότητα. Στόχος του ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών, καθώς και των εκπαιδευτικών τους,
σε θέματα που σχετίζονται με επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα. Απώτερη επιδίωξη του
Διαγωνισμού, ήταν η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/ριών σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία
και τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους. Μέσα από την κριτική διερεύνηση του προβλήματος και
με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, οι μαθητές/ριες κατανόησαν σε βάθος τις μετεωρολογικές
παραμέτρους και τα μετεωρολογικά φαινόμενα.
Παράλληλα, οι μαθητές/ριες ενεπλάκησαν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, σχεδιασμό,
μεθοδολογία, διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αξιοποιώντας μεθόδους
αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας, επεξεργασία δεδομένων, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εξαγωγή
συμπερασμάτων, έλεγχο υποθέσεων, πρακτικές και θεωρητικές εφαρμογές, αναζήτηση λύσεων και
εισήγηση προτάσεων.
Στον διαγωνισμό, συμμετείχαν 22 ομάδες μαθητών/ριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Οι
ερευνητικές εργασίες πέρασαν από αξιολόγηση και οι δύο καλύτερες σε κάθε κατηγορία: (α) Γυμνάσια,
(β) Λύκεια/Τεχνικές Σχολές βραβεύτηκαν με χρηματικά έπαθλα, ενώ στις ομάδες που κατέλαβαν τις
τρίτες θέσεις δόθηκε έπαινος. Δόθηκαν τιμητικά διπλώματα σε όλες τις ομάδες που διακρίθηκαν, στους
εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, των οποίων οι μαθητές/ριες βραβεύτηκαν ή διακρίθηκαν.
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο μάθημα της Φυσικής
Η Επιθεώρηση Φυσικής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσαν επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών σε θέματα για την τελική αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής και τη χρήση των
«έξυπνων» κινητών τηλεφώνων στη διδασκαλία και στη μάθηση.
Για τη διάχυση καλών πρακτικών και ιδεών, για την αξιοποίηση σε θέματα που αφορούν την τελική
αξιολόγηση και τη χρήση των «έξυπνων» κινητών στο μάθημα της Φυσικής επιλέγηκαν ως
εισηγητές/ριες του σεμιναρίου αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Κύπρου, όπως και μάχιμοι εκπαιδευτικοί, οι εισηγήσεις των οποίων στηρίζονται και στη διδακτική τους
εμπειρία.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαδικτυακές συναντήσεις και οι συμμετέχοντες ήταν πέραν
των εξήντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Στα
σεμινάρια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αλλά και ψηφιακό υλικό, τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν στα μαθήματα της Φυσικής.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους/τις εισηγητές/ριες τις μεθόδους
αξιολόγησης για το μάθημα της Φυσικής και τους τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που
παρουσιάστηκαν, καθώς και τις εμπειρίες των εισηγητών/ριών από την εφαρμογή στις δικές τους τάξεις.
2.9.5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μ.Γ.Ε. - ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ.Γ.Ε.
Η σχολική χρονιά 2020-21 ήταν ιδιάζουσα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα στην Κύπρο. Ενώ ξεκίνησε
ομαλά με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών στις τάξεις, η έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας
του COVID-19 έγινε η αιτία για να διακοπεί η ομαλή σχολική διαδικασία και να αντικατασταθεί η δια
ζώσης εκπαιδευτική πρακτική με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του
ετήσιου προγραμματισμού και των αθλητικών εκδηλώσεων που αφορούσαν στον σχολικό αθλητισμό,
ακυρώθηκε για όλες τις σχολικές δραστηριότητες από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020.
Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς οι
προγραμματισμένοι αγώνες ξεκινούν τον Ιανουάριο.
2.9.5.1 Σχολικός Αθλητισμός
Δυστυχώς, η επιβεβλημένη διακοπή των σχολικών πρωταθλημάτων και η γρήγορη εξάπλωση της
πρωτόγνωρης πανδημίας του COVID-19 διεθνώς, ανέστειλαν ή και ακύρωσαν όλες τις
προγραμματισμένες διεθνείς συμμετοχές μαθητών/ριών – αθλητών/ριών μας σε Πανελλήνιους και
Παγκόσμιους αγώνες, στερώντας την ευκαιρία για επάξια εκπροσώπηση και διάκριση του σχολικού
αθλητισμού της χώρας μας.
Συνεπώς, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης/Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής δεν μπόρεσε να
υλοποιήσει τον σχεδιασμένο ετήσιο προγραμματισμό της και να διοργανώσει σειρά αθλητικών
δραστηριοτήτων που προβλεπόταν να ξεπεράσουν σε συμμετοχή τις δράσεις της προηγούμενης
χρονιάς.
Οι σχολικοί αγώνες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, που προβλεπόταν να πραγματοποιηθούν,
συνοψίζονται σε Παγκύπριους και Περιφερειακούς Αγώνες ή/και Πρωταθλήματα στις κατηγορίες
Λυκείων Αρρένων/Θηλέων και Γυμνασίων Αρρένων/Θηλέων στα πιο κάτω αθλήματα:
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Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο Σάλας, Στίβος, Κολύμβηση,
Χιονοδρομίες, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντιπτέριση. Η
αγωνιστική δραστηριότητα αρχίζει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς.
2.9.5.2 Αναλυτικά Προγράμματα
Πραγματοποιήθηκαν δειγματικές διδασκαλίες, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, με τη συμμετοχή
όλων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια των
τηλεδιασκέψεων, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες, σε πολλές περιπτώσεις, συζητήσεις και δόθηκαν
λύσεις. Η υποστήριξη προς τους/τις εκπαιδευτικούς, ήταν πολύπλευρη. Για καλύτερη επικοινωνία
εφαρμόστηκαν ειδικά προγράμματα με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
2.9.5.3 Προγράμματα / Δράσεις / Εκδηλώσεις Φυσικής Αγωγής
Στο πλαίσιο του γενικότερου Προγράμματος «Φυσική Αγωγή», διοργανώνονται δράσεις, οι οποίες
διαμορφώνουν και καλλιεργούν, επιπρόσθετα από το μάθημα, θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε
σχέση με τις Αρχές και Αξίες του Αθλητισμού, ιδιαίτερα του «Ευ Αγωνίζεσθαι», καθώς επίσης και της
ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας για την υγεία.
Μερικές από αυτές τις δράσεις είναι οι εξής:
•

Εθνικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης μαθητικού πληθυσμού Μέσης
Εκπαίδευσης – «Αριστοτέλης». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας που
εντάσσεται στην προσπάθεια αναχαίτισης της επιδημίας παιδικής παχυσαρκίας και υλοποιείται
από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής με απόφαση
Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του 2021 προκηρύχθηκε ανοιχτή ευρωπαϊκή
προσφορά για αγορά υπηρεσιών από ειδικούς εμπειρογνώμονες για τον επιστημονικό
σχεδιασμό του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του ΥΠΠΑΝ, για «βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας,
του πολιτισμού και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας». Επίσης, εντάσσεται στις
δράσεις που καλούνται τα ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη να οργανώσουν μέσω της Σύστασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης «σχετικά με την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για τη
βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς». Επιπρόσθετα, εντάσσεται στο πλαίσιο σχετικών
συστάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, καθώς και στο πλαίσιο παρακολούθησης
εφαρμογής πολιτικών HEPA, μέσω του δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής, για τη φυσική
δραστηριότητα.

2.9.5.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• #ESSD 2021, European School Sport Day, Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Ο
συντονισμός της πανευρωπαϊκής αυτής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της
άσκησης, έχει ανατεθεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης. Στην ευρωπαϊκή
πλατφόρμα του προγράμματος δήλωσαν συμμετοχή εκατό σαράντα έξι σχολεία και
υπολογίζεται ότι συμμετείχαν πέραν των πενήντα χιλιάδων μαθητών όλων των βαθμίδων. Για
πρώτη φορά δήλωσαν συμμετοχή ειδικά σχολεία, δημιουργήθηκε προωθητικό υλικό,
οργανώθηκε ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και υπήρξε πολύ μεγάλη
κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέραν των
πενήντα προσωπικοτήτων του Αθλητισμού επισκέφθηκαν σχολεία και συμμετείχαν στις
σχολικές δράσεις καθώς και πολυάριθμοι αθλητές εθνικών ομάδων διαφόρων αθλημάτων. Το
θέμα της εκστρατείας του 2021 ήταν «Movement Spaces» - «Χώροι κίνησης-άσκησης» με
στόχο τη μετατροπή σχολικών χώρων σε χώρους κίνησης κυρίως για τα σχολεία που δεν έχουν
κατάλληλες υποδομές.
• #BeActive 2021, European Week of Sport, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Στο
πλαίσιο και αυτής της πανευρωπαϊκής εκστρατείας συμμετείχε μεγάλος αριθμός σχολείων με
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•

•

πολυάριθμες δράσεις που στόχευαν στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για ενίσχυση
της υγείας. Δράσεις διοργανώθηκαν τόσο για τον μαθητικό πληθυσμό των σχολικών μονάδων
όσο και για το προσωπικό καθώς και για το προσωπικό του ΥΠΠΑΝ.
European Union Physical Activity (HEPA) Focal Points Network. Στο πλαίσιο εργασιών
του ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών σημείων επαφής HEPA πραγματοποιήθηκε ο τρίτος κύκλος
συλλογής δεδομένων για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων προόδου, σε σχέση με την προώθηση
της φυσικής δραστηριότητας, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Η εθνική έκθεση αναφοράς της Κύπρου βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/513743/Physical-activity-2021-Cypruseng.pdf
ISF International School Sport Federation. Λόγω πανδημίας ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν
όλες οι παγκόσμιες σχολικές αθλητικές διοργανώσεις που ήταν προγραμματισμένες εντός του
2021.

2.9.5.5 Άλλες Δράσεις
•

Παρουσίαση, μέσω τηλεδιασκέψεων, προγραμμάτων ατομικής γύμνασης καθώς και διάφορων
άλλων επιλογών διδασκαλίας προσαρμοσμένων σε συνθήκες πανδημίας. Αυτή η αναγκαιότητα
προέκυψε λόγω της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης στη Μέση Εκπαίδευση, εφαρμόζοντας τα
διατάγματα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για
σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

2.9.5.6 Αθλητικό Σχολείο-Αθλητικά Τμήματα
Σκοπός της λειτουργίας των Αθλητικών Τμημάτων είναι η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών/ριώναθλητών/ριών που διακρίνονται στον αθλητισμό για κατάλληλη προετοιμασία και προαγωγή της
άθλησης και του αθλητισμού, την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της
αριστείας στον αθλητισμό. Μέσω της λειτουργίας των Αθλητικών Τμημάτων επιδιώκεται η ενίσχυση της
ακαδημαϊκής και της αθλητικής επίδοσης και η αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, παρέχοντας μέσω
εξειδικευμένων προγραμμάτων την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και προπονητικής δραστηριότητας.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 συνεχίστηκε η πετυχημένη πορεία των Αθλητικών Τμημάτων
Γυμνασίων και Λυκείων με εξαιρετικές διακρίσεις τόσο στον αθλητισμό όσο και στην ακαδημαϊκή
επίδοση των μαθητών/ριών – αθλητών/ριών, παρά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με
την πανδημία. Λειτούργησαν είκοσι τρία τμήματα στον Γυμνασιακό κύκλο και είκοσι τέσσερα τμήματα
στον Λυκειακό κύκλο. Φοίτησαν συνολικά εννιακόσιοι σαράντα δυο (942) μαθητές/ριες, τετρακόσιοι
εβδομήντα έξι (476) στον Γυμνασιακό κύκλο και τετρακόσιοι εξήντα έξι (466) στον Λυκειακό κύκλο.
Οι μαθητές-αθλητές τυγχάνουν, επίσης, και της ακόλουθης υποστήριξης:
Α. Σεμινάρια – Ενημερώσεις
1. Ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα σχετικά με τον αθλητισμό:
•

Αθλητική Διατροφή - Διατροφή για τους έφηβους/ες αθλητές/ριες - Συμπληρώματα Αθλητικής
Διατροφής

•
•

Αθλητική ψυχολογία -Αντιμετώπιση άγχους-Προετοιμασία για αγώνα
Υπερκόπωση - αναγνώριση/αντιμετώπιση/πρόληψη

•

Αρχές και αξίες του Ολυμπισμού

•

Υποτροφίες αθλητών/ριών για φοίτηση σε Πανεπιστήμια (εσωτερικού-εξωτερικού)

2. Δραστηριότητες Αθλητικού Σχολείου
•

#Be Active, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
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•

Εκδήλωση «Παίζω Δίκαια – Τρέφομαι Σωστά»

•

Συμμετοχή στην Ολυμπιακή Σύνοδο

•

Προετοιμασία υγιεινών γευμάτων– Αθλητική Διατροφή

•

Εργομετρικές εξετάσεις και εξειδικευμένες αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου
(ΚΑΕΚ).

•

Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό Αθλητικό Ψυχολόγο του προγράμματος.

•

Δωρεάν ακαδημαϊκή στήριξη από τα ΚΙΕ (Λύκειο).

Β. Αποτελεσματικότητα
Εξαιρετικές επιδόσεις Αθλητών/ριών Αθλητικών Σχολείων
Οι αθλητές/ριες των Αθλητικών Τμημάτων, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία
κατάφεραν να πετύχουν εξαιρετικές αθλητικές διακρίσεις, κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 οι οποίες
αναγράφονται συνοπτικά πιο κάτω:
• Μαθήτρια που φοιτά στο Αθλητικό Λύκειο Λεμεσού εξασφάλισε μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 18 ετών που έγινε στην Κένυα.
• Κατάρριψη πολυάριθμων Παγκυπρίων ρεκόρ.
• Εξασφάλιση θέσεων στην πρώτη δεκάδα της Παγκόσμιας κατάταξης
• Υψηλές κατατάξεις σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα σε διάφορα αθλήματα
• Εξασφάλιση των ορίων για συμμετοχή σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωτάθλημα
Εφήβων/Νεανίδων και Παίδων/Κορασίδων
• Μεγάλος αριθμός αθλητών/ριών εξασφάλισαν τα όρια για συμμετοχή στην Παγκόσμια
Γυμνασιάδα που θα γίνει στη Νορμανδία της Γαλλίας τον Μάιο του 2022.
• Μεγάλος αριθμός μαθητών/ριών που φοιτούν στα Αθλητικά Τμήματα είναι μέλη εθνικών
ομάδων στα διάφορα Ομαδικά και Ατομικά αθλήματα.
2.9.6 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Η φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Χημείας είναι ανθρωπιστική, με επίκεντρο την
ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/ριών και την εξειδίκευση στο Λύκειο, σε ομάδες προσανατολισμού
και επιλογής μαθημάτων. Η αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων θεμελιώθηκε στη θεωρία και
διεθνή εμπειρία ανάπτυξης προγραμμάτων, σύμφωνα με την οποία το αναλυτικό πρόγραμμα δεν
πρέπει να αναφέρεται μόνο σε γενικά και αόριστα μαθησιακά αποτελέσματα στο τέλος κάθε βαθμίδας
εκπαίδευσης, αλλά και στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, με τρόπο ιεραρχημένο
και συνεχή. Στο περιεχόμενο του αναλυτικού δίνεται έμφαση σε όλα τα είδη μάθησης: πληροφορίες με
εγγενή ικανότητα να παράγουν νέα γνώση, γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες, στρατηγικές και τρόπο
σκέψης, στάσεις και αξίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι οριζόντιες ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η
μεταγνώση, οι δεξιότητες συνεργασίας και η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι βασικές
στάσεις και ικανότητες-κλειδιά που προτείνονται σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υγιούς πολιτότητας σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία, την
ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τον σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται καταλυτικός για την επιτυχία κάθε εκπαιδευτικού
εγχειρήματος και, ιδιαίτερα, για την ποιότητα της σχολικής ζωής και την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας-μάθησης, στόχος και προτεραιότητα είναι η επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών μέσα από ευέλικτες ευκαιρίες επιμόρφωσης, στη σχολική μονάδα, στην τάξη και μέσω
εξ αποστάσεως και δια ζώσης σεμιναρίων.
Επιπρόσθετα, για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, προτεραιότητα αποτελούν η συνεχής
βελτίωση και εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού της Χημείας, η ψηφιακή αναβάθμιση του μαθήματος
και ο έλεγχος και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων Χημείας. Σε όλα τα
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Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου υπάρχει τουλάχιστον ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Χημείας,
το οποίο λειτουργεί με βάση τις οδηγίες και τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας για Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία και ασφαλή χρήση και αποθήκευση χημικών ουσιών στα εργαστήρια.
Δράσεις της σχολικής χρονιάς 2020-2021
1. Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης
Ετοιμασία καταλόγου με τις προδιαγραφές για όλα τα απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια και
παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων που προκύπτουν από τη διενέργεια των
διαγωνισμών.
Επικοινωνία με τα σχολεία, διαχείριση και έγκριση της τελικής κατανομής του εξοπλισμού που
αποστέλλεται στα σχολεία.
2. Άδειες χρήσης του λογισμικού προγράμματος ChemDraw
Εξασφάλιση αδειών χρήσης του λογισμικού προγράμματος ChemDraw για τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι διδάσκουν σε Λύκεια και συστηματική επιμόρφωσή τους στη λειτουργία και αξιοποίησή του.
3. Μαθητικός διαγωνισμός για Γυμνάσια και Λύκεια με θέμα «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το
Περιβάλλον»
Ο διαγωνισμός έχει σκοπό να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/ριες με τις
επιστημονικές/ερευνητικές διαδικασίες και, ταυτόχρονα, να προωθήσει την εδραίωση της
περιβαλλοντικής συνείδησης. Ταυτόχρονα, ο διαγωνισμός αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της
Χημείας στην ανθρώπινη καθημερινότητα.
4. Ολυμπιάδες Χημείας
Η Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης διοργανώνει ξεχωριστά, Ολυμπιάδα Χημείας για τους/τις μαθητές/ριες
Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές/ριες που διακρίνονται έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Διεθνείς Ολυμπιάδες και σε Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Χημείας
και θετικών επιστημών.
5. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Συνέδριο Χημείας στην Εκπαίδευση
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Τμήμα Επικοινωνίας και
Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), η Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) και ο Σύνδεσμος
Χημικών Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. (ΣΥΧΗΚΑ) διοργάνωσαν το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Χημείας στην
Εκπαίδευση. Το Συνέδριο με τίτλο «Διδακτική της Χημείας: Διαχρονικές και Σύγχρονες Προκλήσεις»
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του MS Team, λόγω της πανδημίας, και σε αυτό συμμετείχαν
πέραν των 90 συνέδρων, μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης.
Σεμινάρια μέσω MS Teams
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών εμπειριών και την επίτευξη υψηλότερου
επιπέδου μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ενσωμάτωση και συστηματική χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη τρέχουσα σχολική
χρονιά. Για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χημεία, πέραν από τις
επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διεξήχθη με τον συντονισμό της
Επιθεώρησης, μια σειρά σεμιναρίων-συναντήσεων από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες επιμόρφωναν
ομότιμους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.
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2.9.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, συνεχίστηκε η συμμετοχή της ΔΜΓΕ (Επιθεώρηση Μαθηματικών),
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής που διοργανώνει η EuroStat. Με την ολοκλήρωση της
Παγκύπριας φάσης του Διαγωνισμού, τα σχολεία που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή
φάση του Διαγωνισμού, πέτυχαν θέση στην τελική πεντάδα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι επιχορηγήσεις
της Διεύθυνσης και η συμμετοχή μαθητών/ριών στους διαγωνισμούς και τις Διεθνείς Ολυμπιάδες που
διοργανώνει η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία. Επιπλέον, γίνονται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες,
ώστε τη σχολική χρονιά 2022-2023, τα δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνασιακός
κύκλος) να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Smartpool”. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εντάσσεται στις προσπάθειες ανάπτυξης διαδικασιών αυθεντικής διδασκαλίας, αφού αξιοποιεί το
παιχνίδι του μπιλιάρδου για να εισαγάγει μαθηματικές έννοιες.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2020-2021
Α Τάξη

ΣΧΟΛΕΙΟ

Β Τάξη

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

1 Γυμν. Αγλαντζιάς

59

2 Γυμν. Φανερωμένης

55

Γ Τάξη

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

114

5 22.8

58

77

135

6

22.5

ΣΥΝΟΛΟ

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

74

65

Μ /τ ες

139

6 23.2

Μ / τ ριε ς Σ ύ νο λο

191

197

388

Τ μημ.

Μ.Ο

17 22.8

6

9

15

1 15.0

12

14

26

2

13.0

9

7

16

1 16.0

27

30

57

4 14.3

3 Γυμν. Παλουριώτισσας

74

66

140

7 20.0

84

64

148

7

21.1

69

79

148

7 21.1

227

209

436

21 20.8

4 Γυμν. Ακρόπολης

71

74

145

6 24.2

75

65

140

6

23.3

56

54

110

5 22.0

202

193

395

17 23.2

5 Γυμν. Μακεδονίτισσας

75

70

145

7 20.7

75

69

144

6

24.0

84

87

171

7 24.4

234

226

460

20 23.0

6 Γυμν. ΄Εγκωμης

60

77

137

6 22.8

65

59

124

6

20.7

94

68

162

7 23.1

219

204

423

19 22.3

7 Γυμν. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ)

75

74

149

7 21.3

71

70

141

7

20.1

62

61

123

5 24.6

208

205

413

19 21.7

8 Γυμν. Αγ. Δομετίου

25

29

54

3 18.0

26

25

51

3

17.0

30

17

47

2 23.5

81

71

152

8 19.0

9 Γυμν. Ανθούπολης

30

42

72

3 24.0

47

47

94

4

23.5

54

42

96

4 24.0

131

131

262

11 23.8

10 Γυμν. Αγ. Βασιλείου

56

50

106

5 21.2

56

46

102

5

20.4

64

42

106

5 21.2

176

138

314

15 20.9

11 Γυμν. Αγ. Στυλιανού

47

52

99

5 19.8

61

57

118

5

23.6

71

60

131

6 21.8

179

169

348

16 21.8

12 Γυμν. Σταυρού-Στροβόλου

33

54

87

4 21.8

34

47

81

4

20.3

28

42

70

3 23.3

95

143

238

11 21.6

13 Γυμν. Κωνσταντινουπόλ.

33

34

67

3 22.3

44

24

68

3

22.7

45

36

81

4 20.3

122

94

216

10 21.6

14 Γυμν. Διανέλλου & Θεοδ.

47

53

100

5 20.0

49

32

81

4

20.3

45

27

72

3 24.0

141

112

253

12 21.1

15 Γυμν. Λατσιών

72

62

134

6 22.3

77

61

138

6

23.0

73

67

140

6 23.3

222

190

412

18 22.9

16 Γυμν. Αρχαγγέλου - Λακατάμειας

65

77

142

7 20.3

87

79

166

7

23.7

71

69

140

6 23.3

223

225

448

20 22.4

17 Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου

46

40

86

4 21.5

47

50

97

4

24.3

40

42

82

4 20.5

133

132

265

12 22.1

18 Γυμν. Γερίου

39

40

79

4 19.8

34

31

65

3

21.7

37

39

76

4 19.0

110

110

220

11 20.0

19 Περιφ. Γυμν. Α΄ Λευκωσίας-Νήσου

74

90

164

8 20.5

77

102

179

8

22.4

78

67

145

6 24.2

229

259

488

22 22.2

20 Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας

62

67

129

6 21.5

81

57

138

6

23.0

68

80

148

6 24.7

211

204

415

18 23.1

21 Περιφ.Γυμν. Β΄ Λευκωσίας – Κλήρου

69

72

141

6 23.5

73

73

146

6

24.3

67

62

129

6 21.5

209

207

416

18 23.1

22 Γυμν. Σολέας-Ευρύχου

32

25

57

3 19.0

26

23

49

3

16.3

32

34

66

3 22.0

90

82

172

9 19.1

23 Γυμν. Ακακίου (Περιφερ.)

30

36

66

3 22.0

42

40

82

4

20.5

38

41

79

4 19.8

110

117

227

11 20.6

24 Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς

64

55

119

5 23.8

59

54

113

5

22.6

50

64

114

5 22.8

173

173

346

15 23.1

7

3

10

1 10.0

4

1

5

1

5.0

6

7

13

1 13.0

17

11

28

21.7 1345 1259 2604 116 22.4

3960

3832

7792

357 21.8

25 Γυμν. ΝΑΡΕΚ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
26 Λανίτειο Γυμν.

1251 1306 2557 120 21.3 1364 1267 2631 121

3

9.3

100

97

197

9 21.9

92

93

185

9

20.6

91

92

183

8 22.9

283

282

565

26 21.7

27 Γυμν. Καλογεροπούλου

85

71

156

7 22.3

76

61

137

6

22.8

65

50

115

5 23.0

226

182

408

18 22.7

28 Γυμν. Αγ. Ιωάννη

37

39

76

4 19.0

55

33

88

5

17.6

55

59

114

5 22.8

147

131

278

14 19.9

29 Γυμν. Νεάπολης

48

55

103

6 17.2

43

37

80

4

20.0

51

53

104

5 20.8

142

145

287

15 19.1

30 Γυμν. Καθολικής

72

56

128

6 21.3

49

55

104

5

20.8

46

50

96

4 24.0

167

161

328

15 21.9

31 Γυμν. Πολεμιδιών

55

56

111

5 22.2

78

56

134

6

22.3

79

69

148

6 24.7

212

181

393

17 23.1

32 Γυμν. Τσίρειο Γυμν.

60

36

96

5 19.2

42

40

82

4

20.5

61

39

100

5 20.0

163

115

278

14 19.9

33 Γυμν. Αγ. Αντωνίου

30

36

66

3 22.0

14

20

34

2

17.0

22

25

47

3 15.7

66

81

147

8 18.4

34 Γυμν. Θέκλειο Γυμν.

30

25

55

4 13.8

37

30

67

4

16.8

44

27

71

3 23.7

111

82

193

11 17.5

35 Γυμν. Λινόπετρας

76

97

173

9 19.2

61

96

157

7

22.4

103

79

182

8 22.8

240

272

512

24 21.3

36 Γυμν. Αγ. Αθανασίου

61

84

145

7 20.7

70

66

136

6

22.7

67

65

132

6 22.0

198

215

413

19 21.7

37 Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού

45

44

89

5 17.8

44

32

76

5

15.2

46

32

78

4 19.5

135

108

243

14 17.4

38 Γυμν. Αγ. Φυλάξεως

66

60

126

6 21.0

64

51

115

5

23.0

60

59

119

5 23.8

190

170

360

16 22.5

39 Γυμν. Αγ. Νεοφύτου

51

62

113

5 22.6

41

42

83

4

20.8

42

54

96

5 19.2

134

158

292

14 20.9

40 Γυμν. Επισκοπής

59

45

104

5 20.8

69

47

116

5

23.2

51

45

96

5 19.2

179

137

316

15 21.1

41 Γυμν. Ζακακίου

49

48

97

5 19.4

39

42

81

4

20.3

55

53

108

5 21.6

143

143

286

14 20.4

42 Γυμν. Τραχωνίου

67

39

106

5 21.2

63

44

107

5

21.4

63

51

114

5 22.8

193

134

327

15 21.8

43 Γυμν. ΄Υψωνα

94

79

173

8 21.6

77

77

154

7

22.0

83

64

147

6 24.5

254

220

474

21 22.6

44 Γυμν. Ομόδους (Εξατάξιο)

10

10

20

1 20.0

13

7

20

1

20.0

10

13

23

1 23.0

33

30

63

3 21.0

45 Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο)

17

12

29

2 14.5

19

10

29

2

14.5

18

13

31

2 15.5

54

35

89

6 14.8

46 Σχολή Μιτσή Λεμύθου (Εξατάξιο)

17

13

30

2 15.0

7

13

20

1

20.0

10

13

23

1 23.0

34

39

73

4 18.3

952 2005

97

20.7 1122 1005 2127

97 21.9

3304

3021

6325

303 20.9

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΜΕΣΟΥ

1129 1064 2193 109 20.1 1053
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2020-2021
Α Τάξη

ΣΧΟΛΕΙΟ

Β Τάξη

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

Γ Τάξη

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

ΣΥΝΟΛΟ

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

Μ /τ ες

Μ / τ ριε ς Σ ύ νο λο

Τ μημ.

Μ.Ο

47 Γυμν. Δροσιάς

67

78

145

6 24.2

53

57

110

5

22.0

77

94

171

8 21.4

197

229

426

19 22.4

48 Ευρυβιάδειο Γυμν.

32

26

58

4 14.5

38

32

70

4

17.5

30

18

48

2 24.0

100

76

176

10 17.6

49 Γυμν. Φανερωμένης

28

39

67

4 16.8

38

28

66

4

16.5

27

28

55

3 18.3

93

95

188

11 17.1

50 Γυμν. Λιβαδιών

83

90

173

7 24.7

75

64

139

6

23.2

101

85

186

8 23.3

259

239

498

21 23.7

51 Γυμν. Πετράκη Κυπριανού

71

76

147

6 24.5

61

74

135

6

22.5

67

81

148

6 24.7

199

231

430

18 23.9

102

86

188

9 20.9

106

94

200

9

22.2

90

88

178

8 22.3

298

268

566

26 21.8

53 Γυμν. Αραδίππου

98

72

170

7 24.3

104

101

205

9

22.8

102

87

189

8 23.6

304

260

564

24 23.5

54 Γυμν. Κιτίου

91

77

168

7 24.0

79

81

160

7

22.9

86

59

145

6 24.2

256

217

473

20 23.7

55 Γυμν. Αθηένου

41

37

78

4 19.5

33

27

60

3

20.0

27

47

74

3 24.7

101

111

212

10 21.2

56 Γυμν. Ξυλοτύμπου (Περ.)

54

55

109

5 21.8

64

51

115

5

23.0

60

64

124

5 24.8

178

170

348

15 23.2

57 Γυμν. Ξυλοφάγου (Περ.)

36

65

101

5 20.2

69

52

121

5

24.2

53

60

113

5 22.6

158

177

335

15 22.3

58 Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο)

22

25

47

3 15.7

28

29

57

3

19.0

26

27

53

3 17.7

76

81

157

9 17.4

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΑΡΝΑΚ.

725

726 1451

67 21.7

748

690 1438

66

21.8

746

738 1484

65 22.8

2219

2154

4373

198 22.1

52 Γυμν. Βεργίνας

59 Γυμν. Παραλιμνίου

128

93

221

11 20.1

103

94

197

10

19.7

124

110

234

10 23.4

355

297

652

31 21.0

60 Γυμν. Κοκκινοχωριών

57

59

116

6 19.3

59

81

140

7

20.0

53

72

125

6 20.8

169

212

381

19 20.1

61 Γυμν. Δερύνειας

61

50

111

5 22.2

53

61

114

5

22.8

70

68

138

6 23.0

184

179

363

16 22.7

62 Ριζοκάρπασο (Εξατάξιο)

1

3

4

4.0

1

1

2

1

2.0

1

0

1

1.0

3

4

7

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΑΜΜΟΧ.

247

205

452

23 19.7

216

237

453

23

19.7

248

250

498

23 21.7

711

692

1403

69 20.3

63 Γυμν. Α΄ Αγίου Θεοδώρου

105

83

188

9 20.9

108

104

212

9

23.6

105

77

182

8 22.8

318

264

582

26 22.4

48

76

124

5 24.8

56

64

120

5

24.0

41

52

93

4 23.3

145

192

337

14 24.1

117

106

223

10 22.3

106

88

194

8

24.3

109

87

196

8 24.5

332

281

613

26 23.6

66 Γυμν. Γεροσκήπου

78

62

140

7 20.0

64

74

138

6

23.0

68

70

138

6 23.0

210

206

416

19 21.9

67 Γυμν. Έμπας (Περιφερ.)

87

72

159

7 22.7

74

63

137

6

22.8

75

60

135

6 22.5

236

195

431

19 22.7

68 Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης

65

50

115

6 19.2

72

68

140

7

20.0

66

66

132

6 22.0

203

184

387

19 20.4

69 Γυμν. Πόλης Χρυσοχούς

56

45

101

5 20.2

43

50

93

4

23.3

60

44

104

5 20.8

159

139

298

14 21.3

70 Γυμν. Πολεμίου (Εξατάξιο)

13

22

35

2 17.5

18

17

35

2

17.5

18

21

39

2 19.5

49

60

109

6 18.2

71 Γυμν. Κάτω Πύργου (Εξατ.)

2

5

7

7.0

3

1

4

1

4.0

6

3

9

1

9.0

11

9

20

52 21.0

544

529 1073

48

22.4

548

46 22.3

1663

1530

3193

146 21.9

1251 1306 2557 120 21.3 1364 1267 2631 121
1129 1064 2193 109 20.1 1053 952 2005 97
725 726 1451 67 21.7 748 690 1438 66
247 205 452 23 19.7 216 237 453 23
571 521 1092 52 21.0 544 529 1073 48

21.7 1345 1259 2604 116 22.4
20.7 1122 1005 2127 97 21.9
21.8 746 738 1484 65 22.8
19.7 248 250 498 23 21.7
22.4 548 480 1028 46 22.3

3960
3304
2219
711
1663

3832
3021
2154
692
1530

7792
6325
4373
1403
3193

357
303
198
69
146

3923 3822 7745 371 20.9 3925 3675 7600 355

21.4 4009 3732 7741 347 22.3 11857 11229 23086 1073 21.5

64 Νικολαϊδειο Γυμν.
65 Γυμν. Αποστόλου Παύλου

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΠΑΦ ΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Επ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ.

571

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΛΑΡΝΑΚ.
ΑΜΜΟΧ.
ΠΑΦ ΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

521 1092

1

1

480 1028

1
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3

3

2.3

6.7

21.8
20.9
22.1
20.3
21.9

1 Γυμν. Αγλαντζιάς

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (%)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ (%)

ΚΥΠΡΙΟΙ (%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

Α/Α

ΚΥΠΡΙΟΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2020-2021

266

61

61

388

68.6% 15.7% 15.7%

10

15

32

57

17.5% 26.3% 56.1%

3 Γυμν. Παλουριώτισσας

222

101

113

436

50.9% 23.2% 25.9%

4 Γυμν. Ακρόπολης

320

34

41

395

81.0%

8.6% 10.4%

5 Γυμν. Μακεδονίτισσας

436

12

12

460

94.8%

2.6%

2.6%

6 Γυμν. ΄Εγκωμης

356

45

22

423

84.2% 10.6%

5.2%

7 Γυμν. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ)

341

35

37

413

82.6%

8.5%

9.0%

8 Γυμν. Αγ. Δομετίου

92

55

5

152

60.5% 36.2%

3.3%

9 Γυμν. Ανθούπολης

237

14

11

262

90.5%

5.3%

4.2%

10 Γυμν. Αγ. Βασιλείου

272

12

30

314

86.6%

3.8%

9.6%

11 Γυμν. Αγ. Στυλιανού

330

13

5

348

94.8%

3.7%

1.4%

12 Γυμν. Σταυρού-Στροβόλου

186

21

31

238

78.2%

8.8% 13.0%

13 Γυμν. Κωνσταντινουπόλ.

190

23

3

216

88.0% 10.6%

14 Γυμν. Διανέλλου & Θεοδ.

136

65

52

253

53.8% 25.7% 20.6%

15 Γυμν. Λατσιών

345

59

8

412

83.7% 14.3%

1.9%

16 Γυμν. Αρχαγγέλου - Λακατάμειας

439

5

4

448

98.0%

1.1%

0.9%

17 Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου

247

10

8

265

93.2%

3.8%

3.0%

18 Γυμν. Γερίου

206

6

8

220

93.6%

2.7%

3.6%

19 Περιφ. Γυμν. Α΄ Λευκωσίας-Νήσου

431

44

13

488

88.3%

9.0%

2.7%

20 Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας

403

9

3

415

97.1%

2.2%

0.7%

21 Περιφ.Γυμν. Β΄ Λευκωσίας – Κλήρου

385

21

10

416

92.5%

5.0%

2.4%

22 Γυμν. Σολέας-Ευρύχου

151

14

7

172

87.8%

8.1%

4.1%

23 Γυμν. Ακακίου (Περιφερ.)

200

12

15

227

88.1%

5.3%

6.6%

24 Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς

313

18

15

346

90.5%

5.2%

4.3%

16
6530

4
708

8
554

28
7792

26 Λανίτειο Γυμν.

498

53

14

565

88.1%

9.4%

2.5%

27 Γυμν. Καλογεροπούλου

378

12

18

408

92.6%

2.9%

4.4%

28 Γυμν. Αγ. Ιωάννη

204

36

38

278

73.4% 12.9% 13.7%

29 Γυμν. Νεάπολης

162

45

80

287

56.4% 15.7% 27.9%

30 Γυμν. Καθολικής

285

32

11

328

86.9%

9.8%

3.4%

31 Γυμν. Πολεμιδιών

371

11

11

393

94.4%

2.8%

2.8%

32 Γυμν. Τσίρειο Γυμν.

253

16

9

278

91.0%

5.8%

3.2%

33 Γυμν. Αγ. Αντωνίου

96

23

28

147

65.3% 15.6% 19.0%

2 Γυμν. Φανερωμένης

25 Γυμν. ΝΑΡΕΚ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

34 Γυμν. Θέκλειο Γυμν.

1.4%

57.1% 14.3% 28.6%
83.8% 9.1% 7.1%

97

35

61

193

50.3% 18.1% 31.6%

35 Γυμν. Λινόπετρας

386

56

70

512

75.4% 10.9% 13.7%

36 Γυμν. Αγ. Αθανασίου

365

19

29

413

88.4%

37 Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού

173

45

25

243

71.2% 18.5% 10.3%

38 Γυμν. Αγ. Φυλάξεως

341

15

4

360

94.7%

4.2%

1.1%

39 Γυμν. Αγ. Νεοφύτου

245

30

17

292

83.9% 10.3%

5.8%

40 Γυμν. Επισκοπής

279

18

19

316

88.3%

5.7%

6.0%

41 Γυμν. Ζακακίου

258

20

8

286

90.2%

7.0%

2.8%

42 Γυμν. Τραχωνίου

316

3

8

327

96.6%

0.9%

2.4%

43 Γυμν. ΄Υψωνα

450

21

3

474

94.9%

4.4%

0.6%

44 Γυμν. Ομόδους (Εξατάξιο)

49

5

9

63

77.8%

7.9% 14.3%

45 Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο)

83

6

0

89

93.3%

6.7%

0.0%

64
5353

6
507

3
465

73
6325

87.7%
84.6%

8.2%
8.0%

4.1%
7.4%

46 Σχολή Μιτσή Λεμύθου (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΜΕΣΟΥ
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7.0%

47 Γυμν. Δροσιάς

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (%)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ (%)

ΚΥΠΡΙΟΙ (%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

Α/Α

ΚΥΠΡΙΟΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2020-2021

331

52

43

426

77.7% 12.2% 10.1%

48 Ευρυβιάδειο Γυμν.

48

42

86

176

27.3% 23.9% 48.9%

49 Γυμν. Φανερωμένης

124

40

24

188

66.0% 21.3% 12.8%

50 Γυμν. Λιβαδιών

426

45

27

498

85.5%

9.0%

5.4%

51 Γυμν. Πετράκη Κυπριανού

346

62

22

430

80.5% 14.4%

5.1%

52 Γυμν. Βεργίνας

352

107

107

566

62.2% 18.9% 18.9%

53 Γυμν. Αραδίππου

521

17

26

564

92.4%

3.0%

4.6%

54 Γυμν. Κιτίου

441

23

9

473

93.2%

4.9%

1.9%

55 Γυμν. Αθηένου

195

15

2

212

92.0%

7.1%

0.9%

56 Γυμν. Ξυλοτύμπου (Περ.)

331

13

4

348

95.1%

3.7%

1.1%

57 Γυμν. Ξυλοφάγου (Περ.)

323

10

2

335

96.4%

3.0%

0.6%

145
3583

4
430

8
360

157
4373

92.4%
81.9%

2.5%
9.8%

5.1%
8.2%

59 Γυμν. Παραλιμνίου

482

129

41

652

73.9% 19.8%

6.3%

60 Γυμν. Κοκκινοχωριών

368

8

5

381

96.6%

2.1%

1.3%

61 Γυμν. Δερύνειας (Εξατάξιο)

338

15

10

363

93.1%

4.1%

2.8%

62 Ριζοκάρπασο (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΑΜΜΟΧ.

7
1195

0
152

0
56

7 100.0% 0.0%
1403
85.2% 10.8%

0.0%
4.0%

63 Γυμν. Α΄ Αγίου Θεοδώρου

380

116

86

582

65.3% 19.9% 14.8%

64 Νικολαϊδειο Γυμν.

261

52

24

337

77.4% 15.4%

65 Γυμν. Αποστόλου Παύλου

463

77

73

613

75.5% 12.6% 11.9%

66 Γυμν. Γεροσκήπου

290

88

38

416

69.7% 21.2%

67 Γυμν. Έμπας (Περιφερ.)

297

39

95

431

68.9%

58 Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΑΡΝΑΚ.

68 Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης

7.1%
9.1%

9.0% 22.0%

91

99

197

387

23.5% 25.6% 50.9%

243

23

32

298

81.5%

7.7% 10.7%

70 Γυμν. Πολεμίου (Εξατάξιο)

86

6

17

109

78.9%

5.5% 15.6%

71 Γυμν. Κάτω Πύργου (Εξατ.)

20

0

0

2131

500

562

6530
5353
3583
1195
2131
18792

708
507
430
152
500
2297

69 Γυμν. Πόλης Χρυσοχούς

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΠΑΦΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΑΡΝΑΚ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΑΜΜΟΧ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΠΑΦΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 100.0%

0.0%

0.0%

3193

66.7% 15.7% 17.6%

554 7792
465 6325
360 4373
56 1403
562 3193
1997 23086

83.8% 9.1% 7.1%
84.6% 8.0% 7.4%
81.9% 9.8% 8.2%
85.2% 10.8% 4.0%
66.7% 15.7% 17.6%
81.4% 9.9% 8.7%
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2020/2021
Α Τάξη
ΣΧΟΛΕΙΟ

Μ /τ ες

Β Τάξη

Μ / τ ριε ς Σ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

Γ Τάξη

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ςΣ ύ νο λο Τ μημ. Μ .Ο

ΣΥΝΟΛΟ

Μ / τ ε ς Μ / τ ριε ς
Σ ύ νο λο Τ μημ.Μ .Ο

Μ /τ ες

Μ / τ ριε ς Σ ύ νο λο Τ μημ.

Μ .Ο

1 Παγκύπριο Γυμν.

61

57

118

7 16.9

64

61

125

8 15.6

47

67

114

7 16.3

172

185

357

22 16.2

2 Λύκειο Παλουριώτισσας

50

66

116

7 16.6

59

62

121

7 17.3

44

57

101

7 14.4

153

185

338

21 16.1

3 Λύκειο Ακρόπολης

42

66

108

6 18.0

65

50

115

6 19.2

61

60

121

7 17.3

168

176

344

19 18.1

4 Λύκειο Κύκκου Α΄

58

90

148

7 21.1

63

71

134

8 16.8

53

80

133

8 16.6

174

241

415

23 18.0

5 Λύκειο Κύκκου Β΄

95

91

186

10 18.6

88

114

202

12 16.8

65

88

153

8 19.1

248

293

541

30 18.0

103

104

207

11 18.8

94

87

181

10 18.1

61

96

157

9 17.4

258

287

545

30 18.2

7 Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Δασούπολη)
79

123

202

11 18.4

75

118

193

11 17.5

77

91

168

9 18.7

231

332

563

31 18.2

8 Λύκειο Εθν. Κυπριανού (Στροβόλου)66

91

157

8 19.6

73

71

144

9 16.0

73

95

168 10 16.8

212

257

469

27 17.4

9 Λύκειο Απ. Βαρνάβα

59

86

145

8 18.1

76

96

172

10 17.2

64

81

145

9 16.1

199

263

462

27 17.1

10 Λύκειο Παλιομετόχου

72

84

156

8 19.5

66

85

151

9 16.8

63

92

155

9 17.2

201

261

462

26 17.8

11 Λύκειο Αγ. Γεωργίου (Λακατάμιας) 83

100

183

10 18.3

83

124

207

11 18.8

83

104

187 11 17.0

249

328

577

32 18.0

12 Λύκειο Λατσιών

67

130

197

9 21.9

52

71

123

8 15.4

70

101

171 10 17.1

189

302

491

27 18.2

13 Λύκειο Σολέας

21

15

36

3 12.0

19

28

47

3 15.7

15

22

9.3

55

65

120

10 12.0

14 Λύκειο Ιδαλίου

85

123

208

10 20.8

94

124

218

12 18.2

73

105

178 10 17.8

252

352

604

32 18.9

3527 6288

357 17.6

6 Λύκειο Λύκειο Απ. Μάρκου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

941

1226 2167 115 18.8

971 1162 2133 124 17.2

37

4

849 1139 1988 118 16.8 2761

15 Λύκειο Παραλιμνίου

66

84

150

8 18.8

90

107

197

12 16.4

74

113

187 12 15.6

230

304

534

32 16.7

16 Λύκειο Κοκκινοχωριών

38

68

106

6 17.7

45

92

137

8 17.1

42

77

119

125

237

362

21 17.2

17 Γυμν. Δερύνειας (Εξατάξιο)

25

27

52

5 10.4

0

0

0

0

0

0

0

0

25

27

52

5 10.4

1

2

3

1

3.0

1

0

1

1

1.0

1

2

3

1

3.0

3

4

7

130

181

311

20 15.6

136

199

335

21 16.0

117

192

309 20 15.5

383

572

955

61 15.7

19 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

75

77

152

8 19.0

65

99

164

10 16.4

42

49

7 13.0

182

225

407

25 16.3

20 Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας

40

74

114

7 16.3

64

79

143

9 15.9

60

86

146 10 14.6

164

239

403

26 15.5

21 Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας75

94

169

9 18.8

54

93

147

10 14.7

57

73

130

8 16.3

186

260

446

27 16.5

22 Λύκειο Βεργίνας

81

82

163

11 14.8

80

84

164

9 18.2

58

86

144

8 18.0

219

252

471

28 16.8

23 Λύκειο Λιβαδιών

94

120

214

11 19.5

74

111

185

11 16.8

78

97

175 11 15.9

246

328

574

33 17.4

24 Λύκειο Αραδίππου

76

95

171

9 19.0

94

93

187

10 18.7

52

89

141

9 15.7

222

277

499

28 17.8

25 Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο)

16

34

50

3 16.7

6

18

24

2 12.0

15

16

31

3 10.3

37

68

105

8 13.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ

457

576 1033

58 17.8

437

577 1014

61 16.6

362

496

858 56 15.3 1256

1649 2905

175 16.6

18 Ριζοκάρπασο (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

26 Λανίτειο Λύκειο Α΄

91

7 17.0

3

2.3

134

146

280

14 20.0

118

133

251

12 20.9

116

148

264 14 18.9

368

427

795

40 19.9

27 Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου

62

66

128

7 18.3

77

101

178

9 19.8

60

79

139

8 17.4

199

246

445

24 18.5

28 Λύκειο Αγ. Ιωάννη

47

54

101

6 16.8

60

56

116

7 16.6

51

69

120

6 20.0

158

179

337

19 17.7

29 Λύκειο Αγ. Νικολάου

62

75

137

9 15.2

54

58

112

7 16.0

63

76

139

8 17.4

179

209

388

24 16.2

30 Λύκειο Πολεμιδιών

36

70

106

6 17.7

47

73

120

8 15.0

42

53

95

7 13.6

125

196

321

21 15.3

8

38

46

4 11.5

23

51

74

6 12.3

25

56

81

6 13.5

56

145

201

16 12.6

65

80

145

8 18.1

61

78

139

8 17.4

56

82

138

9 15.3

182

240

422

25 16.9

105

134

239

11 21.7

123

118

241

13 18.5

103

110

213 10 21.3

331

362

693

34 20.4

34 Λύκειο Αγ. Φυλάξεως

71

69

140

8 17.5

63

91

154

8 19.3

69

74

143

9 15.9

203

234

437

25 17.5

35 Λύκειο Αγ. Λουκά - Κολοσσίου

75

129

204

11 18.5

99

112

211

11 19.2

87

119

206 11 18.7

261

360

621

33 18.8

36 Γυμν. Ομόδους (Εξατάξιο)

4

3

7

7.0

5

5

10

1 10.0

4

8

12

1 12.0

13

16

29

3

37 Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο)

4

9

13

1 13.0

16

21

37

2 18.5

6

11

17

1 17.0

26

41

67

4 16.8

11

16

27

2 13.5

7

11

18

1 18.0

7

8

15

1 15.0

25

35

60

4 15.0

889 1573

88 17.9

753

908 1661

93 17.9

689

2690 4816

272 17.7

31 Λύκειο Αγ. Αντωνίου
32 Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα
33 Λύκειο Λινόπετρας

38 Σχολή Μιτσή Λεμύθου (Εξατάξιο)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 684
39 Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου93

1

893 1582 91 17.4 2126

122

215

11 19.5

102

146

248

12 20.7

97

115

292

383

675

33 20.5

40 Λύκειο Κύκκου Πάφου

35

45

80

4 20.0

25

40

65

3 21.7

31

32

63

4 15.8

91

117

208

11 18.9

41 Λύκειο Αγ. Νεοφύτου

58

78

136

7 19.4

54

72

126

8 15.8

49

67

116

6 19.3

161

217

378

21 18.0

42 Λύκειο και Τεχν. Σχολή Πόλης

20

27

47

3 15.7

24

23

47

4 11.8

13

27

40

3 13.3

57

77

134

10 13.4

43 Λύκειο Έμπας

43

51

94

7 13.4

40

57

97

5 19.4

42

47

89

5 17.8

125

155

280

17 16.5

44 Λύκειο Γεροσκήπου

67

51

118

7 16.9

35

53

88

7 12.6

39

56

95

6 15.8

141

160

301

20 15.1

45 Γυμν. Πολεμίου (Εξατάξιο)

8

12

20

1 20.0

2

11

13

1 13.0

13

12

25

1 25.0

23

35

58

3 19.3

46 Γυμν. Κάτω Πύργου (Εξατ.)

3

1

4

1

4.0

8

3

11

1 11.0

6

3

9

1

9.0

17

7

24

3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦ ΟΥ

327

387

714

41 17.4

290

405

695

41 17.0

290

359

649 36 18.0

907

1151 2058

118 17.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

941

971 1162 2133 124 17.2

849 1139 1988 118 16.8 2761

3527 6288

357 17.6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

130

181

311

20 15.6

136

199

335

21 16.0

117

192

309 20 15.5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ

457

576 1033

58 17.8

437

577 1014

61 16.6

362

496

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 684

889 1573

88 17.9

753

908 1661

93 17.9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

387

41 17.4

290

405

41 17.0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

327
2539

1226 2167 115 18.8

212 10 21.2

9.7

955

61 15.7

858 56 15.3 1256

1649 2905

175 16.6

689

893 1582 91 17.4 2126

2690 4816

272 17.7

290

359

907

1151 2058

118 17.4

3259 5798 322 18.0 2587 3251 5838 340 17.2 2307 3079 5386 321 16.8 7433

9589 17022

983 17.3

714

695

383

649 36 18.0
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (%)

249
238
264
298
511
521
484
435
404
442
550
439
114
560
5509

47
68
65
80
16
16
50
25
35
10
19
30
2
32
495

61
32
15
37
14
8
29
9
23
10
8
22
4
12
284

357
338
344
415
541
545
563
469
462
462
577
491
120
604
6288

69.7%
70.4%
76.7%
71.8%
94.5%
95.6%
86.0%
92.8%
87.4%
95.7%
95.3%
89.4%
95.0%
92.7%
87.6%

13.2% 17.1%
20.1% 9.5%
18.9% 4.4%
19.3% 8.9%
3.0% 2.6%
2.9% 1.5%
8.9% 5.2%
5.3% 1.9%
7.6% 5.0%
2.2% 2.2%
3.3% 1.4%
6.1% 4.5%
1.7% 3.3%
5.3% 2.0%
7.9% 4.5%
6.9% 4.7%
7.0% 4.0%
5.3% 10.1%
3.9% 4.6%
4.7% 1.9%
5.5% 10.0%
5.9% 5.7%
8.7% 2.5%
3.9% 0.5%
2.4% 1.8%
0.0% 0.0%
0.0% 1.5%
3.3% 1.7%
5.5% 3.9%

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Λανίτειο Λύκειο Α΄
Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου
Λύκειο Αγ. Ιωάννη
Λύκειο Αγ. Νικολάου
Λύκειο Πολεμιδιών
Λύκειο Αγ. Αντωνίου
Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα
Λύκειο Λινόπετρας
Λύκειο Αγ. Φυλάξεως
Λύκειο Αγ. Λουκά - Κολοσσίου
Γυμν. Ομόδους (Εξατάξιο)
Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο)
Σχολή Μιτσή Λεμύθου (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΜΕΣΟΥ

703
396
285
355
300
170
373
616
418
595
29
66
57
4363

55
31
18
15
15
11
25
60
17
15
0
0
2
264

37
18
34
18
6
20
24
17
2
11
0
1
1
189

795 88.4%
445 89.0%
337 84.6%
388 91.5%
321 93.5%
201 84.6%
422 88.4%
693 88.9%
437 95.7%
621 95.8%
29 100.0%
67 98.5%
60 95.0%
4816 90.6%

28
29
30
31
32
33
34

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας
Λύκειο Βεργίνας
Λύκειο Λιβαδιών
Λύκειο Αραδίππου
Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΑΡΝΑΚ.

252
361
390
446
498
476
95
2518

110
32
39
19
36
14
3
253

45
10
17
6
40
9
7
134

407
403
446
471
574
499
105
2905

35
36
37
38

Λύκειο Παραλιμνίου
Λύκειο Κοκκινοχωριών
Γυμν. Δερύνειας (Εξατάξιο)
Ριζοκάρπασο (Εξατάξιο)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΑΜΜΟΧ.

470
354
52
7
883

58
6
0
0
64

6
2
0
0
8

39
40
41
42
43
44
45
46

Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου
Λύκειο Κύκκου Πάφου
Λύκειο Αγ. Νεοφύτου
Λύκειο και Τεχν. Σχολή Πόλης
Λύκειο Έμπας
Λύκειο Γεροσκήπου
Γυμν. Πολεμίου (Εξατάξιο)
Γυμν. Κάτω Πύργου (Εξατ.)
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΠΑΦΟΥ

394
127
282
125
221
233
57
24
1463

90
24
32
6
20
31
0
0
203

191
57
64
3
39
37
1
0
392

5509
4363
2518
883
1463
14736

495
264
253
64
203
1279

ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΑΡΝΑΚ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΑΜΜΟΧ.
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΠΑΦΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ (%)

ΚΥΠΡΙΟΙ (%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
1 Παγκύπριο Γυμν.
2 Λύκειο Παλουριώτισσας
3 Λύκειο Ακρόπολης
4 Λύκειο Κύκκου Α΄
5 Λύκειο Κύκκου Β΄
6 Λύκειο Λύκειο Απ. Μάρκου
7 Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Δασούπολη)
8 Λύκειο Εθν. Κυπριανού (Στροβόλου)
9 Λύκειο Απ. Βαρνάβα
10 Λύκειο Παλιομετόχου
11 Λύκειο Αγ. Γεωργίου (Λακατάμιας)
12 Λύκειο Λατσιών
13 Λύκειο Σολέας
14 Λύκειο Ιδαλίου
ΣΥΝΟΛΟ Επ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
2020-2021

61.9% 27.0% 11.1%
89.6% 7.9% 2.5%
87.4% 8.7% 3.8%
94.7% 4.0% 1.3%
86.8% 6.3% 7.0%
95.4% 2.8% 1.8%
90.5% 2.9% 6.7%
86.7% 8.7% 4.6%

534 88.0% 10.9%
362 97.8% 1.7%
52 100.0% 0.0%
7 100.0% 0.0%
955 92.5% 6.7%

1.1%
0.6%
0.0%
0.0%
0.8%

675 58.4% 13.3% 28.3%
208 61.1% 11.5% 27.4%
378 74.6% 8.5% 16.9%
134 93.3% 4.5% 2.2%
280 78.9% 7.1% 13.9%
301 77.4% 10.3% 12.3%
58 98.3% 0.0% 1.7%
24 100.0% 0.0% 0.0%
2058 71.1% 9.9% 19.0%

284 6288
189 4816
134 2905
8
955
392 2058
1007 17022

87.6%
90.6%
86.7%
92.5%
71.1%
86.6%
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3.
ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
3.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει προχωρήσει, με Πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου 2018, στη μετονομασία της Διεύθυνσης
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στη μετονομασία των Τεχνικών Σχολών
σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ).
Οι νέες αυτές ονομασίες, εναρμονίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τοποθετούν σε μία σωστή βάση τον πραγματικό
ρόλο των Τεχνικών Σχολών, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή προγραμμάτων Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αλλά επεκτείνεται στην παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης, ανώτερης και δια βίου
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού.
Ως εκ τούτου, η νέα ονομασία αντικατοπτρίζει πιο σφαιρικά και προβάλλει ευκρινέστερα την αποστολή
της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία είναι η
εκπαίδευση και η κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων, για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο της εργασίας.
3.1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚHΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αποστολή της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΜΤΕΕΚ), είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων (μαθητών/μαθητριών,
σπουδαστών/σπουδαστριών) σε βασικές ικανότητες, αλλά και σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες για καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και αντιμετώπιση των προκλήσεων που
παρατηρούνται στην κοινωνία, οικονομία και χώρο εργασίας. Η κατάρτιση επεκτείνεται και στην
απόκτηση επαγγελματικής πείρας, μέσα από προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στον χώρο
εργασίας/Βιομηχανία. Παράλληλα, αποστολή της Διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ είναι και η δημιουργία του
κατάλληλου υπόβαθρου για περαιτέρω τεχνικές και τεχνολογικές σπουδές στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ, εφαρμόζεται το Σύστημα Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένου,
κατάλληλα καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταποκριθεί στις
τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής και διεθνούς οικονομίας και της αγοράς
εργασίας.
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Στο πλαίσιο του ΣΤΕΕΚ, η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:
• Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)
• Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)
• Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)
• Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)
• Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ
3.1.2 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ), προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη
Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση. Στα προγράμματα αυτά, μπορούν να φοιτήσουν
μαθητές/μαθήτριες που συμπλήρωσαν με επιτυχία την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Η διάρκεια σπουδών
και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος
σπουδών, οι απόφοιτοι της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποκτούν απολυτήριο, το οποίο είναι
αναγνωρισμένο ως ισότιμο του απολυτηρίου δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
Με την προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης
και εργαστηριακής κατάρτισης, οι απόφοιτοι/-ες της ΜΤΕΕ μπορούν:
•

Να διεκδικούν, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων

•

Να γίνουν δεκτοί/-ές σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του
εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιούν τους όρους εισδοχής στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό ίδρυμα

•

Να εργοδοτηθούν στη Βιομηχανία, με πολύ καλούς όρους εργοδότησης.

Τα Προγράμματα ΜΤΕΕ, προσφέρονται σε δεκατρείς (13) Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) που λειτουργούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι,
Αυγόρου, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Έμπα (το Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας έχει μετονομαστεί
με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.101 σε «Λύκειο και Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Χαραλάμπους Έμπας»). Επιπρόσθετα, στο
Γυμνάσιο Αγρού λειτουργεί Τμήμα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, και στο Γυμνάσιο
Ομόδους, το οποίο έχει μετονομαστεί με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου με αρ. 87.653 σε
«Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση», λειτούργησε από τον
Σεπτέμβρη του 2019 ο Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας.
Τα προγράμματα ΜΤΕΕ, προσφέρονται επίσης σε πέντε (5) Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου.

Οι κλάδοι και ειδικότητες της ΜΤΕΕ, που προσφέρθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021,
φαίνονται στους πιο κάτω Πίνακες:
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ΣΧΟΛΗ ΟΜΟΔΟΥΣ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΕΜΠΑΣ

ΤΕΣΕΚ ΠΟΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΤΕΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΣΕΚ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΑΥΓΟΡΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΤΕΣΕΚ ΑΓ.
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Β' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

A' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Γ' ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Β' ΤΕΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

A' ΤΕΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020-2021

Κλάδος Μηχανολογίας
ΘΜΓ

Γενική Μηχανολογία

⚫

ΘΜΕ

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

⚫

Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία
Οχημάτων
Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού
Αερίου

⚫

ΘΜΟ
ΘΜΦ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών
Εφαρμογών
ΘΗΜ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

⚫

⚫

ΘΗΥ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και
Επικοινωνίες

⚫

⚫

ΘΗΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

⚫

ΘΗΨ

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής
ΘΔΜ

Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

Kλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων
ΘΕΞ
Κατασκευών

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΘΕΓ

Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΘΕΔ

Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού
Χώρου

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΘΕΕ

Σχεδιασμός Ενδυμάτων

⚫

⚫

Κλάδος Γεωπονίας
Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες ΘΓΠ
Ζωική Παραγωγή

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Υπηρεσιών
ΘΥΤ

Τουριστικά

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΘΥΛ

Λογιστικά

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων
Φιλοξενίας
ΘΞΜ

Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
ΘΒΣ

Βιομηχανικός Σχεδιασμός

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΘΒΤ

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
ΘΝN

Ναυτικοί

⚫

ΘΝΜ

Μηχανικοί Πλοίων

⚫

Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
ΘΑΑ

⚫

Αισθητική

⚫

Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας
ΘΟΑ

⚫

Αμπελουργία-Οινοποιία
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Κλάδος Μηχανολογίας
ΜΠ
ΜΕ
ΜΣ
ΜΟ
ΜΗ

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

⚫

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Κτιρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)
Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων,
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων
Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
ΗΕ
⚫
Αυτοματισμών
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
ΗΥ
⚫
Δικτύων και Επικοινωνιών
Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και
ΗΣ
Κλιματισμού

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών
ΔΤ

Τεχνίτης Δομικών Έργων

⚫

⚫

⚫

⚫

ΔΣ

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

⚫

⚫

⚫

⚫

ΔΑ

Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης
Κτιρίων

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΕΞ

Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

⚫

ΕΓ

Γραφικές Τέχνες

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

ΕΔ

Διακοσμητική

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ΕΚ

Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος

⚫

⚫

⚫

⚫

ΕΕ

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

Κλάδος Γεωπονίας
ΓΑ

Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

⚫

⚫

⚫

ΓΠ

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών
Προϊόντων

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Υπηρεσιών
Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και
ΥΤ
Ξενοδοχείων
ΥΓ

Ιδιαίτεροι Γραμματείς

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Επαγγελμάτων
ΞΕ

Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι

⚫

ΞΟ

Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
ΑΚ

Κομμωτική

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫

ΣΧΟΛΗ ΟΜΟΔΟΥΣ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΕΜΠΑΣ

ΤΕΣΕΚ ΠΟΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΤΕΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΣΕΚ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΑΥΓΟΡΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΕΣΕΚ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Β' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

A' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΕΣΕΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ'
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Β' ΤΕΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

A' ΤΕΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020-2021

3.1.3 ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ), προσφέρουν μια δεύτερη
ευκαιρία σε άτομα μετασχολικής ηλικίας που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση, αφού τα
προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι ισότιμα με τα προγράμματα Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πρωινής φοίτησης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα είναι κοινό με το αναλυτικό πρόγραμμα του
αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας των πρωινών τάξεων ΜΤΕΕ, προσαρμοσμένο όμως στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και ανάγκες των ενήλικων μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στις ΕΣΤΕΕ. Η φοίτηση
είναι δωρεάν και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου, το οποίο είναι ισότιμο με αυτό που απονέμει η
ΜΤΕΕ. Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων και των
Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του 2019, η φοίτηση στις ΕΣΤΕΕ είναι τριετής.
Μετά την επιτυχή λειτουργία της Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λευκωσίας, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβρη του 1999, το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 07
Δεκεμβρίου 2011, προχώρησε στην ίδρυση Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στη Λεμεσό, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012. Επιπρόσθετα,
με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης ενήλικων ατόμων σε προγράμματα τυπικής
εκπαίδευσης, τον Σεπτέμβρη του 2019 λειτούργησαν τρεις νέες Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: μία στη Λάρνακα, μία στην Πάφο και μία στην ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου.
Όλες οι ΕΣΤΕΕ λειτουργούν στις εγκαταστάσεις υφιστάμενων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
3.1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ανάγκη για συνεχή ανανέωση των γνώσεων και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, επιβάλλουν
όπως η μόρφωση του πληθυσμού δεν περιορίζεται στη σχολική περίοδο ή τοπικά στο σχολείο και τις
παραδοσιακές σχολικές μεθόδους, αλλά διαρκεί για ολόκληρη τη ζωή του ατόμου, με σκοπό να το
κρατεί συνεχώς ενήμερο για ό,τι συμβαίνει γύρω του και να το βοηθά να αναπτύσσει τις δυνατότητές
του, ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας και να
συμβάλλει δημιουργικά στην πρόοδό της.
Σκοπός των Προγραμμάτων Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απογευματινών
και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών), είναι η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε εργαζόμενους ενήλικες, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχουν, επίσης, κατάρτιση που στοχεύει στην
επανένταξη των άνεργων ατόμων στην αγορά εργασίας, σε τομείς όπου παρατηρείται έλλειψη σε
εξειδικευμένους εργάτες.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΠΔΒΕΕΚ προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα μονοετούς και
τριετούς διάρκειας σπουδών. Τα μονοετή προγράμματα οδηγούν σε απόκτηση Πιστοποιητικού, ενώ τα
τριετή προγράμματα, σε επίπεδο τεχνικού ή τεχνίτη, οδηγούν σε απόκτηση Απολυτηρίου Βραδινών
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Μαθημάτων Τεχνικής Κατάρτισης ή Απολυτηρίου Βραδινών Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
αντίστοιχα. Όσα άτομα κατέχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και συμπληρώσουν την τριετή
φοίτηση στα ΠΔΒΕΕΚ, το απολυτήριό τους γίνεται ισότιμο με το απολυτήριο Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα.
Προσφέρονται, επίσης, προγράμματα προετοιμασίας για διάφορες εξετάσεις, τα οποία στοχεύουν:
• Στην προετοιμασία μαθητών/-ριών ή αποφοίτων ΜΤΕΕ για τις εισαγωγικές εξετάσεις του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλων
ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού.
• Στην προετοιμασία για εξετάσεις διάφορων επαγγελματικών σωμάτων, καθώς και για
εξετάσεις που απαιτούνται από κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, για σκοπούς
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων ή έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Τα άτομα που φοιτούν στα ΠΔΒΕΕΚ καταβάλλουν μειωμένα δίδακτρα, τα οποία εγκρίνονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα προγράμματα που προσφέρθηκαν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΠΔΒΕΕΚ, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, είναι τα
ακόλουθα:
Τριετή Προγράμματα
• Μηχανική Αυτοκινήτων
• Υδραυλικές, Θερμικές και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις
• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
• Μαγειρική – Τραπεζοκομία
• Οικοδομική - (Δομικά Έργα)
• Αργυροχοΐα – Χρυσοχοΐα
• Μηχανουργείο – Τόρνοι
• Ηλεκτρονική Ανίχνευση Βλαβών Αυτοκινήτων
Μονοετή Προγράμματα
• Υδραυλικά – Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
• Συγκολλήσεις
• Μηχανουργείο/Τόρνοι
• Ψύξη & Κλιματισμός
• Κυπριακή Κουζίνα
• Διεθνής Κουζίνα
• Μπαρ – Φλαμπέ
• Ζαχαροπλαστική
• Οροφοκομία
• Αρτοποιία
Προετοιμασία για Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
• Παγκύπριες Εξετάσεις (περιλαμβάνει όλες τις εξεταζόμενες Τεχνολογίες Θεωρητικής ή
Πρακτικής Κατεύθυνσης)
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Προετοιμασία για Επαγγελματικές Εξετάσεις
• Διαχείριση Ψυκτικών Αερίων
3.1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΜΕΕΚ)
Παράλληλα με τα Προγράμματα που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, στις
Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτούργησε, από το 1963 μέχρι το
2013 το Σύστημα Μαθητείας, το οποίο απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες που, μετά την Γ΄
τάξη Γυμνασίου, δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολεία του συστήματος της
τυπικής εκπαίδευσης.
Η λειτουργία του Συστήματος Μαθητείας, τερματίστηκε τον Ιούνιο του 2013, ενώ η Νέα Σύγχρονη
Μαθητεία, η οποία αντικατέστησε το Σύστημα Μαθητείας, τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2012
(κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 το Σύστημα Μαθητείας και η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία
λειτούργησαν παράλληλα). Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία μετονομάστηκε σε Σύστημα
Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ). Η λειτουργία του ΣΜΕΕΚ
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το ΣΜΕΕΚ απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 14-21 χρόνων, που εγκαταλείπουν το επίσημο
σύστημα εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω επίπεδα:
Προπαρασκευαστική Μαθητεία: απευθύνεται σε παιδιά 14-16 χρόνων που βρίσκονται εκτός του
επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα σ’ αυτά να καλύψουν τις μαθησιακές τους
αδυναμίες. Δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και
λειτουργεί κυρίως ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των παιδιών.
Κεντρικό Κορμό Μαθητείας: Έχει τριετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέους 15-21 χρόνων που
ολοκληρώνουν όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή συμπληρώνουν την
Προπαρασκευαστική Μαθητεία, ή εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν
ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους. Στους/Στις νέους/-ες αυτούς/-ές δίνεται η δυνατότητα
απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω
ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Τα προγράμματα του Κεντρικού Κορμού
Μαθητείας παρέχουν εναλλασσόμενη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση. Οι μαθητευόμενοι/-ες
εξασκούνται στη βιομηχανία, όπου αμείβονται για την εργασία τους, για τρεις ημέρες την εβδομάδα και
παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σε Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για δύο ημέρες την εβδομάδα.
Μέχρι τον Αύγουστο του 2015, η λειτουργία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας, αποτελούσε
αποκλειστική ευθύνη του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ενώ η λειτουργία του Κεντρικού Κορμού
Μαθητείας αποτελούσε από κοινού ευθύνη του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με
Αριθμό 78.658 και ημερομηνία 15 Απριλίου 2015, ενέκρινε την ανάληψη της ευθύνης για τη λειτουργία
του συνόλου του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
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Οι ειδικότητες του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας που προσφέρθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 20202021 είναι οι ακόλουθες:
• Μηχανική Οχημάτων
• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
• Κομμωτική
• Μαγειρική
• Δομικά
• Επιπλοποιία – Ξυλουργική
• Γραφικές Τέχνες.
3.1.6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΕΕΚ
Τα ΜΙΕΕΚ πιστοποιήθηκαν ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) τον Απρίλη του 2017, με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβρη του 2015.
Τα Παραρτήματα της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ στεγάζονται σε υφιστάμενες Τεχνικές και
Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την
υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών. Λειτουργούν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου, κάτω από την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για την ίδρυση και ομαλή λειτουργία της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργοδοτικές και
συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την
αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στη Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν. Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε
απογευματινό και βραδινό χρόνο και είναι διετούς διάρκειας. Η φοίτηση περιλαμβάνει πρακτική
εξάσκηση στη Βιομηχανία και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Ανώτερης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διετούς διάρκειας.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
είναι συναφή με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και
προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα
επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, προσφέρθηκαν τα ακόλουθα πιστοποιημένα προγράμματα
σπουδών, διετούς διάρκειας:
1.
2.
3.
4.

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλεκτρομηχανολογικές - Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
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5.
6.
7.
8.
9.

Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά
Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία – Τυροκομία
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί
Μαγειρικές Τέχνες.
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3.2 ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, λειτούργησαν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ):
Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
13
Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
5
Τμήματα ΜΤΕΕ, σε σχολικές μονάδες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
2
Οι Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ονομαστικά και κατά επαρχία,
για τη σχολική χρονιά 2020-2021, αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΕΣΕΚ) 2020 – 2021
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ /
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1. Α΄ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας

52

57

418

2. Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λευκωσίας

14

15

164

3. Β΄ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας

15

15

154

4. ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

49

59

705

130

146

1441

1. Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού

36

40

354

2. Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λεμεσού

8

10

85

3. Β΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού

24

29

333

4. Γ΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού

28

38

386

5. Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού

3

6

30

6. Σχολή Ομόδους

2

2

10

101

125

1198

1. ΤΕΣΕΚ Λάρνακας

34

46

492

2. ΤΕΣΕΚ Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

21

23

226

3. Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λάρνακας

5

7

62

60

76

780

ΣΧΟΛΕΣ
Επαρχία Λευκωσίας

Σύνολο
Επαρχία Λεμεσού

Σύνολο
Επαρχία Λάρνακας

Σύνολο
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Επαρχία Αμμοχώστου
1. ΤΕΣΕΚ Παραλιμνίου

21

27

251

35

35

328

2

6

26

58

68

605

1. ΤΕΣΕΚ Πάφου

55

55

624

2. Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς

11

14

91

3. Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Έμπας

6

8

67

4. Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πάφου

4

7

43

76

84

825

2. Περιφερειακή Γεωργική ΤΕΣΕΚ
Αμμοχώστου/Αυγόρου
3. Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αμμοχώστου
Σύνολο
Επαρχία Πάφου

Σύνολο
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3.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανά
ειδικότητα, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, ήταν ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΤΕΣ

Β.Δ. Α΄

Β.Δ.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

6

17

91

115

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2

7

25

136

170

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1

-

3

24

28

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2

1

6

40

49

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

-

-

3

5

8

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1

2

5

37

45

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

-

1

3

17

21

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1

-

1

11

13

-

-

-

6

6

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

-

-

1

1

2

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

-

-

2

12

14

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

5

4

17

118

144

13

21

83

498

615

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των
καθηγητών κομμωτικής που
εργοδοτούνται μέσω της διαδικασίας
αγοράς υπηρεσιών)

ΣΥΝΟΛΟ
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3.4 ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι μαθητές/σπουδαστές που φοίτησαν στα διάφορα προγράμματα
που προσφέρει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ήταν:
Πρόγραμμα
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αριθμός Μαθητών
και Μαθητριών
4469

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

380

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κεντρικός
Κορμός)

124

Ειδικές Μονάδες

67

Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

695

Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ
Σύνολο

414
6149

3.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κατά το οικονομικό έτος 2021, το σύνολο των τακτικών δαπανών που προβλέφθηκαν για τη ΜΤΕΕΚ
ανήλθε σε €3.465.117, ενώ το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών που προβλέφθηκαν για τη
ΜΤΕΕΚ, ανήλθε σε €376.180.
Οι τακτικές δαπάνες σκοπό είχαν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την αγορά αναλώσιμων υλικών για την
εξάσκηση των μαθητών/-ριών στα εργαστήρια. Στις τακτικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί
του διοικητικού, εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού.
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
σκοπό είχαν να καλύψουν την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού, την επίπλωση των διάφορων
αιθουσών και εργαστηρίων, τη συμπλήρωση ελλείψεων βασικού εξοπλισμού στα εργαστήρια
τεχνολογικών μαθημάτων και Φυσικής-Χημείας, στις ειδικές αίθουσες τεχνολογίας, θεωρητικών
μαθημάτων και τα σχεδιαστήρια.
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3.6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
3.6.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για να καταστεί η Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση ένα ολοκληρωμένο, ελκυστικό, ευέλικτο και υψηλής ποιότητας σύστημα,
ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας
και κοινωνίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:
Α. Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2015-2020
Με την Απόφασή του με αριθμό 78.657 και ημερομηνία 15 Απριλίου 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2015-2020.
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις, που αφορούν τα προγράμματα
της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (πρωινή φοίτηση), των Εσπερινών Σχολών
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του Συστήματος Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, των Προγραμμάτων Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών) και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ):
•

Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τις προοπτικές που προσφέρει η Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

•

Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

•

Αναβάθμιση και ευελιξία των Προγραμμάτων που προσφέρονται από τις Εσπερινές Σχολές
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν σχολές δεύτερης ευκαιρίας

•

Περαιτέρω ανάπτυξη των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και πιστοποίησή τους ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διετούς διάρκειας

•

Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

•

Σύνδεση όλων των προγραμμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

•

Πρόσβαση σε κατάλληλο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές,
μέσα από την κατάρτιση στη Βιομηχανία

•

Ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Προσόντων.

Η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων που έχουν τεθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό καθίσταται ζωτικής
σημασίας, αφού είναι συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
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Β. Πρόταση Επιτροπής για την Αναβάθμιση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Με την Απόφασή του με αριθμό 79.985 και ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε την Πρόταση της Επιτροπής για την Αναβάθμιση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις άξονες προτεραιότητας:
•

Αναθεώρηση των κλάδων και ειδικοτήτων που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση, βάσει των αναγκών και των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας

•

Επιλογή ειδικότητας από το Α΄ Έτος φοίτησης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση

•

Αύξηση του ποσοστού πρακτικής εξάσκησης στον χώρο εργασίας, μέσω της αξιοποίησης της
περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου

•

Αναθεώρηση των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και περιορισμό των μαθημάτων εξέτασης για πρόσβαση στην ανώτερη
εκπαίδευση.

Οι πιο πάνω καινοτομίες, τέθηκαν σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2016-2017.
3.6.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προχώρησε στη δημιουργία του νέου Κλάδου Θεωρητικής Κατεύθυνσης
«Ναυτιλιακά Επαγγέλματα», ο οποίος λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του 2019 στην Α΄
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού. Ο νέος αυτός Κλάδος
εντάσσεται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί μία από τις
προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού
προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες για συνέχιση των σπουδών τους σε
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ένταξή τους σε επαγγέλματα τα οποία έχει ανάγκη η αγορά
εργασίας της Κύπρου, με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.
Επίσης, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προχώρησε
στην εισαγωγή, από τον Σεπτέμβρη του 2019, του κλάδου Θεωρητικής Κατεύθυνσης «Αμπελουργία –
Οινοποιία» στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ομόδους, το οποίο, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με
Αρ. 87.653 και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2019, έχει μετονομαστεί σε «Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο,
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση».
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τον Σεπτέμβρη του 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ειδικότητας
«Αισθητική» (Θεωρητική Κατεύθυνση) στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Λευκωσίας, καθώς και στην Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου.
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3.6.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΣΤΕΕ) – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΣΤΕΕ ΣΤΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Μετά την επιτυχή λειτουργία των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΕΣΤΕΕ) Λευκωσίας και Λεμεσού, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
στοχεύοντας στην περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης ενήλικων ατόμων σε προγράμματα
τυπικής εκπαίδευσης, προχώρησε στην επέκταση του θεσμού αυτού παγκύπρια, με την ίδρυση και
λειτουργία τριών (3) νέων ΕΣΤΕΕ στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, από τον
Σεπτέμβρη του 2019.
Όλες οι ΕΣΤΕΕ λειτουργούν στις εγκαταστάσεις υφιστάμενων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρουν μια δεύτερη
ευκαιρία σε ενήλικα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση, αφού τα
προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι ισοδύναμα και ισότιμα με τα προγράμματα
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρωινής φοίτησης.

3.6.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τον Νοέμβριο του 2012, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), τα οποία, μετά από την πιστοποίησή τους από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τον Απρίλιο του
2017, αποτελούν Δημόσιες Σχολές που προσφέρουν προγράμματα Ανώτερης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι των ΜΙΕΕΚ είναι οι
ακόλουθοι:
•

Η προσφορά προγραμμάτων Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που
απευθύνονται σε αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης, για διευκόλυνση της πρόσβασης και
ένταξης στην αγορά εργασίας.

•

Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης, με
έμφαση στην υποστήριξη της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού να προσαρμόζεται στη
χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.

•

Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων, που υποστηρίζονται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ΜΙΕΕΚ στεγάζονται σε υφιστάμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών. Λειτουργούν
στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, κάτω από την ευθύνη και εποπτεία της
Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
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Για την ίδρυση και ομαλή λειτουργία των ΜΙΕΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το
Υπουργείο Οικονομικών, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργοδοτικές και
συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την
αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα που προσφέρουν τα ΜΙΕΕΚ, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να είναι συναφή με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία
επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των
επαγγελμάτων.
Η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν και εντάσσεται στo πλαίσιo της Διά Βίου Εκπαίδευσης, αφού
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Τα προγράμματα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο και είναι
διετούς διάρκειας. Η φοίτηση περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία και οδηγεί στην
απόκτηση Διπλώματος Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διετούς διάρκειας.
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, προσφέρθηκαν τα ακόλουθα πιστοποιημένα και
αναγνωρισμένα από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. προγράμματα σπουδών διετούς διάρκειας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλεκτρομηχανολογικές - Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά
Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία (Λάρνακα)
Γαλακτοκομία – Τυροκομία
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί
Μαγειρικές Τέχνες.

3.6.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ανάγκη για παρακολούθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, που βρίσκεται σε εξέλιξη
στις μέρες μας και χαρακτηρίζει έντονα την εποχή μας, επιβάλλει όπως οι μαθητές των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξασκηθούν στον χειρισμό και την εφαρμογή
της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
Οι προσανατολισμοί της βιομηχανίας μας απαιτούν την επιμόρφωση και εξάσκηση των μαθητών
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα πιο κάτω εκπαιδευτικά μοντέλα σύγχρονης
τεχνολογίας:
• Συστήματα πιεσμένου αέρα (Pneumatics)
• Συστήματα ηλεκτρο-πνευματικά (Electro-Pneumatics)
• Προγραμματιζόμενοι "Λογικοί Ελεγκτές" (Programmable Logic Controllers PLCs)
• Εργαλειομηχανές με ηλεκτρονικό (αριθμητικό) προγραμματισμό εργασίας (Computer Numerically)
• Controlled Machine Tools - CNC Machine Tools
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• Συστήματα παραγωγικών διαδικασιών με την υποστήριξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Computer
Aided Manufacturing)-CAM
• Συστήματα με ρομποτικό έλεγχο (Robotics).
3.6.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργούν 72 εργαστήρια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία είναι εξοπλισμένα με 17 ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
εκτυπωτές, σαρωτές και συσκευές πολυμέσων.
Το 2021, συνεχίστηκε η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ακαδημίας
CISCO. Το μάθημα Δικτύων CISCO διδάσκεται κατά τις απογευματινές ώρες σε μία Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λευκωσία και σε μία Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λεμεσό, αφού έγινε η κατάλληλη επιμόρφωση
ορισμένου αριθμού καθηγητών της ειδικότητας της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Επίσης, στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γίνεται συστηματική
χρήση του Η/Υ ως μέσου ή και εργαλείου στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, καθώς και σε Τεχνολογικά
και Εργαστηριακά Μαθήματα Ειδικότητας, όπως είναι το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, η Σχεδίαση με
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, η Διακόσμηση, η Τεχνολογία Σχεδιασμού και Παραγωγής Επίπλων, το
Σχέδιο Μόδας κ.ά.

3.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ
3.7.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - EPALE
Στο πλαίσιο προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αλλά και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, η Διεύθυνση
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανέλαβε τον συντονισμό για την
Κύπρο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη – EPALE
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe).
Η ιδέα της πλατφόρμας EPALE, είναι να συγκεντρώσει όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων και όλους
τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων από τις χώρες της Ευρώπης σε μια ψηφιακή κοινότητα
εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να μοιράζονται και να
ανταλλάζουν απόψεις, υλικό και εμπειρίες, καθώς και να συζητούν και να μαθαίνουν από καλές
πρακτικές άλλων χωρών. Απώτερος στόχος της πλατφόρμας είναι η προώθηση και βελτίωση της
ποιότητας παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η πλατφόρμα EPALE, θα συνεχίσει τη λειτουργία της, ενισχύοντας τις προσπάθειες για δημιουργία
νέων ευκαιριών προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
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3.7.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (DGVT MEETING)
Η Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από την εκάστοτε Προεδρεύουσα Χώρα του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ως σκοπό της τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), μέσα από την παρουσίαση σχετικών θεμάτων, συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών των Υπουργείων Παιδείας και των Υπουργείων
Εργασίας όλων των Κρατών Μελών της Ευρώπης, καθώς και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων
φορέων που σχετίζονται με την ΕΕΚ, όπως είναι οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στη
Συνάντηση συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι των υπό ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ρόλο παρατηρητή.

3.8 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
3.8.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΤΕΕΚ) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να μπορεί να
αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της οικονομίας και της βιομηχανίας του τόπου και στις νέες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ενίσχυσε τη συνεργασία της
με τους οργανωμένους Εργοδότες και Βιομήχανους, καθώς και με το Συμβούλιο της Δημόσιας Σχολής
Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), στο οποίο συμμετέχουν
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και των
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Οι τομείς στους οποίους αναπτύχθηκε συνεργασία είναι:
•

Η διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ΜΤΕΕ και ΜΙΕΕΚ

•

Η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ του συστήματος σχολικής εκπαίδευσης και της
Βιομηχανίας

•

Η κατάρτιση των μαθητών ΜΤΕΕ, των μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας και των
σπουδαστών/-ριών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ στη Βιομηχανία, έτσι ώστε να γίνεται εμπέδωση
και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων, που τους παρέχονται στο σχολείο

•

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων ΜΙΕΕΚ από τον Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Επίσης, η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ έχει αναπτύξει πλαίσιο συνεργασίας με τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς CEDEFOP και European Training Foundation (ETF), καθώς και άλλους Οργανισμούς
και δίκτυα, σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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3.8.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Για την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού όσον αφορά στα διάφορα προγράμματα που προσφέρει
η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά τη σχολική
χρονιά 2020-2021 έγιναν, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω ενέργειες:
•

Δόθηκε στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης όλων των Γυμνασίων ενημερωτικό υλικό για τη
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ). Επίσης, οι Τεχνικές και Επαγγελματικές
Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν εκδώσει τα δικά τους ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία
έχουν
δοθεί
στους/στις
μαθητές/μαθήτριες,
τους
γονείς
και
άλλους/ες
ενδιαφερομένους/ενδιαφερόμενες.

•

Καθηγητές/Καθηγήτριες της ΜΤΕΕ, ενημέρωσαν γονείς και μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για τους κλάδους και τις ειδικότητες που προσφέρονται στις Τεχνικές και
Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για το έργο που επιτελείται και τις
προοπτικές και διεξόδους των αποφοίτων για περαιτέρω σπουδές και εργοδότηση.

•

Διοργανώθηκαν διάφορες εκθέσεις με κατασκευές των μαθητών/-ριών ΜΤΕΕ και των
σπουδαστών/σπουδαστριών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ. Επίσης, έγινε συλλογή και προώθηση
διάφορων επιτευγμάτων των μαθητών/-ριών ΜΤΕΕ και των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

•

Η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ συμμετείχε στην Έκθεση «Εκπαίδευση και Επαγγέλματα» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 στην Κρατική Έκθεση, με στόχο την προβολή των
Προγραμμάτων που προσφέρονται από το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ) και των ευκαιριών εργοδότησης, που προσφέρονται μετά την
ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτά.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

162

4.
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
4.1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η πολιτική της κυβέρνησης, όσον αφορά στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στοχεύει στην ικανοποίηση των
τοπικών αναγκών, καθώς και στην καθιέρωση της Κύπρου ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού και
Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνείς ακαδημαϊκούς, ερευνητές και
φοιτητές/τριες. Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχει ως αποστολή τη διαχείριση θεμάτων πολιτικής που αφορούν
στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΑΕ) της Κύπρου, την προώθηση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη
και στον εκσυγχρονισμό της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο και τη δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών, έτσι ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε όλους
τους πολίτες.
Ιστορικό:
Το 1984, το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη στην ίδρυση της Διεύθυνσης
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) με στόχο την προώθηση της πολιτικής του κράτους για
την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Αρχικά τέθηκαν στη δικαιοδοσία της νέας Διεύθυνσης, η
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (ΠΑΚ), η Υπηρεσία Εξετάσεων και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας. Το 2019 η Διεύθυνση μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), ώστε
η ονομασία της να συνάδει με τη διεθνή πρακτική που υιοθετεί τον όρο Ανώτερη Εκπαίδευση (Higher
Education). Στη ΔΑΕ υπάγονται η Υπηρεσία Εξετάσεων και η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.
Εξαιτίας της ανάγκης για παροχή από το κράτος ποιοτικής Ανώτερης Εκπαίδευσης, πέντε χρόνια μετά
την ίδρυση της ΔΑΑΕ, το 1989, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ). Το ΠΚ, το πρώτο
Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς
φοιτητές/τριες το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες το 1997.
Τα επόμενα χρόνια, ακολούθησαν ραγδαίες και σημαντικές εξελίξεις προς επίτευξη του στόχου που
τέθηκε από το κράτος και αφορά τόσο στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για παροχή ποιοτικής
Ανώτερης Εκπαίδευσης, όσο και στην καθιέρωση της Κύπρου ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού και
Ερευνητικού Κέντρου. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης αποτέλεσε
η Διαδικασία της Μπολόνια, η οποία υπογράφτηκε το 1999 από 29 Ευρωπαίους Υπουργούς
αρμόδιους για την Ανώτερη Εκπαίδευση, με σκοπό τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτερης Εκπαίδευσης. Κυριότεροι στόχοι της Διαδικασίας της Μπολόνια είναι η επίτευξη της
διαφάνειας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης, με την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών
Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η κινητικότητα φοιτητών/τριών, ακαδημαϊκών και
ερευνητών/τριών, καθώς και η διασφάλιση - πιστοποίηση της ποιότητας της προσφερόμενης
Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Μπολόνια τον
Δεκέμβριο του 1999 και έγινε επίσημα δεκτή κατά την Υπουργική Σύνοδο στην Πράγα το 2001. Η
ΔΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της Διαδικασίας της Μπολόνια και ενεργεί καταλυτικά στην υλοποίησή
της, μέσα στο πλαίσιο του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Οι βασικότεροι στόχοι της
Διαδικασίας της Μπολόνια, μέχρι το 2020, αποφασίστηκαν στην Υπουργική Σύνοδο των χωρών που
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συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area), η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 26 και 27 Απριλίου του 2012 και αφορούν: (1) στην
παροχή ποιοτικής Ανώτερης Εκπαίδευσης για όλους, (2) στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
νέων, και (3) στην ενδυνάμωση της κινητικότητας ως μέσου για βελτίωση της μάθησης. Οι
συγκεκριμένοι στόχοι έχουν συμπεριληφθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΑΕ.
Ο ρόλος της ΔΑΕ, αναβαθμίστηκε περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας,, η
οποία υιοθετήθηκε από Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών το Μάρτιο του 2000 και είχε ως στόχο να
καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασισμένη στη
γνώση, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα της Κύπρου επεκτάθηκε το 2006 με την ίδρυση του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), το οποίο μέχρι στιγμής είναι το μόνον Ίδρυμα Ανώτερης
Εκπαίδευσης στην Κύπρο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα
χρόνο αργότερα, το 2007, εγκαινιάστηκε η έναρξη των εργασιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με προσανατολισμό την εφαρμοσμένη έρευνα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην
Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου. Το ΤΕΠΑΚ με έδρα τη Λεμεσό αποτέλεσε και το πρώτο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός της πρωτεύουσας, ικανοποιώντας έτσι την αρχή της αποκέντρωσης. Σε
μικρό χρονικό διάστημα ακολούθησαν ο εμπλουτισμός και η επέκταση των προγραμμάτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το 2007 δόθηκε
αρχική άδεια λειτουργίας σε τρία Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, που μετεξελίχτηκαν από Ιδιωτικές Σχολές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο
Frederick και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Το 2010, λειτούργησε στην Πάφο το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Neapolis University Pafos)
και το 2012 στο χωριό Πύλα, στην επαρχία Λάρνακας το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Το 2020,
λειτούργησε το Philips University στη Λευκωσία και το 2021 λειτούργησε το American University of
Cyprus (AUCY) στη Λάρνακα. Η δημιουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, συμβάλλει στην ποιοτική
και ποσοτική διεύρυνση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με νέα Προγράμματα Σπουδών, και
συνεισφέρει στην ανάδειξη της Κύπρου ως ελκυστικού φοιτητικού προορισμού, τόσο για Κύπριους και
Κοινοτικούς όσο και για φοιτητές/τριες από Τρίτες Χώρες.
Στην Κύπρο, στο παρόν στάδιο, λειτουργούν, επιπρόσθετα, πέντε (5) Δημόσιες και σαράντα πέντε
(45 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Όσον αφορά στις ΙΣΤΕ, αυτές υπόκεινται
στην εποπτεία της ΔΑΕ, για θέματα εγγραφής τους στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και σε θέματα επιθεώρησης, όπως αυτά προνοούνται
από τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 ως 2019.
To 2021, η ΔΑΕ στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, μεταξύ
Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας», το οποίο αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει λάβει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη
ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και μίας Εθνικής
Έρευνας Εργοδοτών. Ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων θα συλλέγει υψηλής
ποιότητας δεδομένα από αποφοίτους διαφόρων Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Ιδρυμάτων
Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου σχετικά με την επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία μετά
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους. Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών θα συλλέγει
δεδομένα από τους εργοδότες από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας για τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου η ΔΑΕ θα
συμμετέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης
Eurograduate. Αυτές οι έρευνες θα παρέχουν δεδομένα σε διαχρονική βάση και θα συμβάλλουν στην
αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και
στον σχεδιασμό νέων ευέλικτων προγραμμάτων (π.χ. μικροδιαπιστευτήρια) με σκοπό την
επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) που απαιτούνται από την
αγορά εργασίας. Οι πιο πάνω πολιτικές αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της
αναντιστοιχίας
που παρατηρείται
ανάμεσα
σε
δεξιότητες/ακαδημαϊκά
προσόντα
και
απασχολησιμότητας, στην καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, όσον αφορά στα
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ακαδημαϊκά προσόντα, γνώσεις και απαιτούμενες δεξιότητες, καθώς και στη βελτίωση της
διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, το 2021 η ΔΑΕ έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων από τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
σχετικών με τον φοιτητικό πληθυσμό, το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό, τα προγράμματα
σπουδών, τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας, δικτύων, εδρών UNESCO και μνημονίων
συνεργασίας. Η πιλοτική φάση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προγραμματίζεται
να υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022 και η πλήρης λειτουργία της το δεύτερο εξάμηνο του ιδίου
έτους. Τα δεδομένα της εν λόγω ηλεκτρονικής βάσης θα βοηθήσουν σημαντικά στην ορθότερη
παροχή πληροφοριών και ερευνητικών αποτελεσμάτων για διάφορες πτυχές της Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου και κατά συνέπεια στη διευκόλυνση της λήψης σχετικών αποφάσεων π.χ.
κοινωνική διάσταση-δικαιότερη πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση, προώθηση της ΑΕ της
Κύπρου σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αλλά και στην παροχή έγκυρων πληροφοριών για τις
διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές αναφορές τις οποίες καλείται να συμπληρώνει σε τακτά χρονικά
διαστήματα η ΔΑΕ π.χ. Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Eurydice, BFUG, ASEM.
4.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αποστολή της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η διοργάνωση και διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων
εξετάσεων, με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των συμμετέχοντων υποψηφίων. Οι εξετάσεις που
διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων εμπίπτουν στις εξής δύο κατηγορίες:
Α. Εξετάσεις
που διοργανώνονται και διεξάγονται αποκλειστικά από την Υπηρεσία
Εξετάσεων
Εξετάσεις που διοργανώνονται και διεξάγονται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Εξετάσεων, οι οποίες
εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των Παγκύπριων Εξετάσεων και των
Γραπτών Εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση.
I.

Παγκύπριες Εξετάσεις: Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει την ευθύνη, σύμφωνα με τους περί
Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμους του 2006 έως 2020, της οργάνωσης,
διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων. Στις Παγκύπριες
Εξετάσεις 2021, υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 7295 υποψήφιοι. Από αυτούς, 5531
υπέβαλαν αίτηση για σκοπούς πρόσβασης στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
της Κύπρου και της Ελλάδας. Βάσει των προτιμήσεων των υποψηφίων, έχουν διατεθεί, κατά
την Α΄ κατανομή, 2867 θέσεις, από τις οποίες 1764 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 905 στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 98 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου (ΑΞΙΚ) και 100 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στους πιο
πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν
προσφερθεί στους τελειόφοιτους και απόφοιτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.
Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 29 υπεράριθμες θέσεις, για
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 50, και για το ΑΞΙΚ 13. Έχουν, επίσης,
παραχωρηθεί σε απόφοιτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων (της Ελλάδας) – Τμήμα Όπλων. Για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ, υπέβαλαν
αίτηση, συνολικά, 3083 υποψήφιοι. Θέση εξασφάλισαν 3007 υποψήφιοι. Αξίζει, επίσης, να
σημειωθεί ότι κατά το 2021 η ορισθείσα, από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, ενέκρινε, για συμμετοχή στις
Παγκύπριες Εξετάσεις, την παροχή διευκολύνσεων σε 964 υποψηφίους με ειδικές ανάγκες.

II.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων διοργάνωσε και διεξήγαγε πρόσθετα και
τις ακόλουθες Εξετάσεις: Εξετάσεις εισδοχής στο Τμήμα Καλών Τεχνών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιούλιος 2021), Εξετάσεις εισδοχής στις
Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας (Σεπτέμβριος 2021). Συγκεκριμένα, για
εισδοχή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέβαλαν
αίτηση 44 υποψήφιοι, εκ των οποίων θέση εξασφάλισαν οι 15. Για εισδοχή στις
Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας, αίτηση υπέβαλαν 21 υποψήφιοι, εκ των
οποίων θέση κατέλαβαν οι 18.

III.

Επιπρόσθετα, κατά το 2021, η Υπηρεσία Εξετάσεων είχε προβεί στη θεματοθέτηση και στη
βαθμολόγηση της γραπτής Έκθεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας των Εξετάσεων για
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επιλογή Βαθμοφόρων στην Εθνική Φρουρά. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε
θεματοθέτηση και βαθμολόγηση γραπτής Έκθεσης για 261 υποψήφιους Βαθμοφόρους.
IV.

Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας: Οι Εξετάσεις Ελληνικής
Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας διοργανώνονται και διεξάγονται από την Υπηρεσία
Εξετάσεων δύο φορές τον χρόνο. Κατά το 2021 έλαβαν μέρος στις εν λόγω Εξετάσεις 205
υποψήφιοι.

V.

Εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφίας: Οι Εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφίας
διοργανώνονται και διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων μία φορά τον χρόνο. Οι
πρώτες Εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφίας διεξήχθησαν το 2021 και, σε αυτές, έλαβαν
μέρος 106 υποψήφιοι.

VI.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας: Η Υπηρεσία
Εξετάσεων διοργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Πολύ
Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας. Οι Εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται δύο φορές
τον χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Κατά την
εξεταστική περίοδο του έτους 2021, ο αριθμός των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στη
Γραπτή Εξέταση ανήλθε στους 298, ενώ οι υποψήφιοι της προφορικής Εξέτασης ανήλθαν
στους 51.

VII.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών (Άριστη Γνώση Ελληνικής
Γλώσσας, Μέτρια Γνώση Ελληνικής Γλώσσας, Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Πολύ Καλή
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας). Οι εξετάσεις πιστοποίησης των
πιο πάνω γλωσσών πραγματοποιούνται τέσσερις φορές τον χρόνο σε ημερομηνίες που
ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Κατά το έτος 2021, ο αριθμός των
υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις γραπτές Εξετάσεις ανήλθε στους 481, ενώ οι υποψήφιοι
των προφορικών Εξετάσεων ανήλθαν στους 9.

VIII.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Βασικής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας για
Μετανάστες/Αλλοδαπούς (Επίπεδο Α2): Οι Εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται, σύμφωνα
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Επίπεδο Α2), δύο φορές τον
χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Κατά το 2021,
έλαβαν μέρος στις εν λόγω Εξετάσεις 104 υποψήφιοι.

IX.

Γραπτές Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση: H Υπηρεσία
Εξετάσεων έχει την ευθύνη, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Τροποποιητικό) (Αριθμός 2) Νόμο του 2015, για τη διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για
Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την εν λόγω
Νομοθεσία, και τους σχετικούς με αυτήν Κανονισμούς του 2017 και 2019, θα πρέπει, για
σκοπούς πρόσληψης στην Εκπαίδευση, να διεξάγονται Γραπτές Εξετάσεις για το Νέο
Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), κάθε δύο χρόνια. Οι πρώτες Γραπτές
Εξετάσεις του ΝΣΔΕ διεξήχθησαν τον Νοέμβριο 2017, και οι επόμενες, τον Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2019, καθώς και τον Νοέμβριο 2021. Στις Γραπτές Εξετάσεις του ΝΣΔΕ 2021
συμμετείχαν 4731 υποψήφιοι.

Β. Εξετάσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Τμήματα,
Οργανισμούς, Δήμους και Ιδιωτικούς Φορείς
Η Υπηρεσία Εξετάσεων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και διεξαγωγή Εξετάσεων, μετά από σχετικό
αίτημα των ενδιαφερόμενων φορέων. Τέτοιες Εξετάσεις είναι οι ακόλουθες:
i.

ii.

Εξετάσεις για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία για πλήρωση θέσεων στις κλίμακες
Α2-5-7.
Κατά το 2021, ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή στις Εξετάσεις για
πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία για πλήρωση θέσεων στις κλίμακες Α2-5-7 ανερχόταν
στους 4388.
Εξετάσεις για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία για πλήρωση θέσεων στις κλίμακες
Α8-10-11.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις Εξετάσεις για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία
για πλήρωση θέσεων στις κλίμακες Α8-10-11, κατά το 2021, ανήλθαν στους 6518.
Εξετάσεις για πλήρωση θέσεων ή προαγωγή στην Αστυνομία.
Εξετάσεις για πλήρωση θέσεων ή προαγωγή σε Κυβερνητικούς Οργανισμούς.
Εξετάσεις για πλήρωση θέσεων ή προαγωγή σε Ημικρατικούς Οργανισμούς.
Εξετάσεις για πλήρωση θέσεων ή προαγωγή σε Δήμους και Κοινότητες.
Εξετάσεις για πλήρωση θέσεων σε Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Τράπεζες.
Εξετάσεις Καλής, Μέτριας, Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας
και Εξετάσεις Καλής, Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
Γραπτές Εξετάσεις για τα αιτούμενα την Εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών
Μεταφραστών
πρόσωπα:
H Υπηρεσία Εξετάσεων ανέλαβε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εγγραφής και Ρύθμισης
των υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου (Ν. 45(I)/2019), τη διεξαγωγή Γραπτών
Εξετάσεων, για Εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών. Οι πρώτες Γραπτές
Εξετάσεις Ορκωτών Μεταφραστών διεξήχθησαν κατά το 2019, ενώ οι επόμενες
πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021.

Εντός του 2021, διοργανώθηκαν, επίσης, Εξετάσεις για την Αρχή Λιμένων, το Τμήμα Δασών, το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Ελεγκτική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
την Τεχνική Εκπαίδευση (του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)),
την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (του ΥΠΠΑΝ), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, την Αστυνομία, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, τη
Δικαστική Υπηρεσία και τον Δήμο Πάφου. Εκτός από τις Εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο,
διοργανώθηκαν συνολικά Εξετάσεις για 13 διαφορετικούς οργανισμούς και σε αυτές έλαβαν μέρος
4598 υποψήφιοι.
Γενικά πορίσματα για το έτος 2021
Για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, η Υπηρεσία Εξετάσεων διεκπεραίωσε όλες τις
απαραίτητες εργασίες για τη διοργάνωση και διεξαγωγή Εξετάσεων, καθώς και εξαγωγή
αποτελεσμάτων, και επεξεργάστηκε συνολικά 96,874 τετράδια, αξιολόγησε 276 έργα τέχνης (των
υποψηφίων για τις Εξετάσεις εισδοχής σε Τμήματα/Σχολές Καλών Τεχνών), και διεξήγαγε 102
προσωπικές συνεντεύξεις (προφορικές εξετάσεις).
Πρόσθετες δράσεις και εργασίες
Παράλληλα με τη διενέργεια των προαναφερόμενων Εξετάσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων συμμετείχε,
κατά το 2021, στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου: «Εκπαίδευση και Καριέρα 2021», η οποία
συνδιοργανώνεται από το ΥΠΠΑΝ, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Μεγάλο εύρος των εργασιών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, αποτελεί η πληροφόρηση και άμεση
εξυπηρέτηση του κοινού. Πολλές χιλιάδες πολιτών απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων, είτε για
πληροφόρηση, είτε για επίλυση προβλημάτων, είτε για εξασφάλιση πιστοποιητικών ή άλλων
εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η Υπηρεσία Εξετάσεων διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα:
www.moec.gov.cy/ypexams, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν άμεσα
πληροφορίες για τις Εξετάσεις που διεξάγονται από αυτήν. Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά το 2021, η
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, μαζί και με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες υποστηρίζουν
συγκεκριμένες Εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, είχε, συνολικά, 7,820,599
προβολές σελίδων (pageviews).
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός
Πέραν των πιο πάνω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία Εξετάσεων καταβάλλει
ιδιαίτερη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών της, με τη συνδρομή της
ψηφιακής τεχνολογίας, προς όφελος όλων των πολιτών.
Ήδη από το 2021, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης
αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, στην οποία κάθε
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ενδιαφερόμενος, μπορεί, σε μία επίσκεψη, να υποβάλει όλα τα στοιχεία της αίτησής του, από τη
δήλωση των επιλογών του μέχρι και την καταβολή τελών. Οι υποψήφιοι έχουν συνεχή πρόσβαση
στην αίτησή τους και ενημερώνονται ηλεκτρονικά, τόσο για τα πρακτικά θέματα των εξετάσεων
(ατομικό πρόγραμμα, τόπος, χρόνος εξέτασης, κτλ.), όσο και για τα αποτελέσματά τους και την
επιτυχία τους σε συγκεκριμένη σχολή. Περαιτέρω, η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσεων στα
ΑΑΕΙ Ελλάδας γίνεται, επίσης, με μία μόνο επίσκεψη, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Υπηρεσίας Εξετάσεων.
Εκτός από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες
Εξετάσεις, ακολουθείται και στην περίπτωση επίσης και άλλων, επιπρόσθετα, μεγάλων
διοργανώσεων Εξετάσεων [όπως είναι οι ετήσιες κυβερνητικές εξετάσεις, οι εξετάσεις για εγγραφή και
κατάταξη στους πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών (οι εξετάσεις του ΝΣΔΕ), καθώς και άλλες
εξετάσεις που αφορούν σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων] το πρότυπο των Παγκύπριων Εξετάσεων, και
ετοιμάζεται, και για τις περιπτώσεις αυτές, ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης σε μία μόνο επίσκεψη,
με δυνατότητα διαφοροποίησης των προτιμήσεών τους μέχρι την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, τόσο για την επιτυχή υποβολή αίτησης, όσο και για ό,τι
άλλο αφορά στην κάθε εξέταση. Μέσω της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης, εξατομικευμένης, έγκαιρης και ασφαλούς ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται, τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσο και μέσω
τηλεφωνικού μηνύματος, σε περίπτωση που το επιθυμούν.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Υπηρεσία Εξετάσεων για ψηφιακό
εκσυγχρονισμό, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2021 έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την ανάπτυξη
εργαλείων αξιολόγησης (tests), στη βάση διεθνών προτύπων, τα οποία θα χορηγούνται και θα
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το σχετικό για το θέμα αυτό Μνημόνιο Συνεργασίας που
είχε υπογραφεί το 2020 μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εν λόγω εργαλεία
αξιολόγησης, των οποίων το ΥΠΠΑΝ θα έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν ως μέθοδοι αξιολόγησης από την Υπηρεσία Εξετάσεων, για σκοπούς διορισμού ή
και προαγωγής υποψηφίων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
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4.1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής
χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων στους/στις δικαιούχους φοιτητές/φοιτήτριες, βάσει των
προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020 (Ν. 203(Ι)/2015).
1. Φοιτητική Χορηγία
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020, η
φοιτητική χορηγία παραχωρείται στις οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχονται
από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν τέκνα φοιτητές/φοιτήτριες σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό κλάδο
σπουδών, εφόσον πληρούνται τα οικονομικά, τα περιουσιακά και όλα τα άλλα κριτήρια που
προνοούνται από την υπό αναφορά νομοθεσία. Δικαιούχος της φοιτητικής χορηγίας μπορεί να είναι και
ο/η ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια, εφόσον, αυτός/ή έχει δημιουργήσει δική του/της οικογένεια ή είναι χήρος/α
ή διαζευγμένος/η, ή ορφανός/ή, ή εγκαταλειμμένος/η. Κατά το έτος 2021 παραχωρήθηκε φοιτητική
χορηγία ύψους €37.749.339,83, σε 17.787 οικογένειες φοιτητών/τριων.
2. Φοιτητικά Επιδόματα
Βάσει του άρθρου 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020, τα φοιτητικά
επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη
οικονομικά, περιουσιακά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων
προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης
που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθορίζει τα επιδόματα που θα παραχωρούνται, τα
κοινωνικά κριτήρια που θα προσμετρούνται, το σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων, το ποσό που
θα διατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, καθώς επίσης και το
ύψος κάθε επιδόματος.
Αναλυτικά, κατά το έτος 2021, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας παραχώρησε σε 5.757
φοιτητές/φοιτήτριες, φοιτητικά επιδόματα ύψους €8.214.522,86. Συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν τα
πιο κάτω επιδόματα:
(α) Επίδομα διαβίωσης, συνολικού ύψους €1800 (€150 το μήνα Χ 12), για το οποίο δικαιούχοι
ήταν οι φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν 28 μόρια και άνω.
(β) Επίδομα σίτισης, συνολικού ύψους €1.092 (€7 ημερησίως Χ 156 μέρες/έτος), για το οποίο
δικαιούχοι ήταν οι φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν 18 μόρια και άνω.
(γ) Επίδομα για στήριξη των πρωτοετών φοιτητών/τριών, ύψους €500, για το οποίο
δικαιούχοι ήταν οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν 15 μόρια και άνω.
(δ) Επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου, ύψους €200, για το οποίο δικαιούχοι ήταν οι
φοιτητές/φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Εξωτερικό και που συγκέντρωσαν 18 μόρια και άνω,
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των δικαιούχων που επωφελήθηκαν από
τα προαναφερθέντα επιδόματα και το ποσό που διατέθηκε στην κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι, σε
κάποιους φοιτητές/φοιτήτριες παραχωρήθηκαν πέραν του ενός επιδόματος.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2021
σε €

737
5.270
1.823

1.300.306,67
5.609.328,96
900.613,89

2.034

404.273,34

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

8.214.522,86
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3. Φοιτητικά επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών
επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών

φοιτητών/τριών

και

σε

Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, διατέθηκε συγκεκριμένο ποσό για την παροχή
φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών οι οποίοι φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά
ιδρύματα της Κύπρου και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών που φοιτούσαν
σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, οι οποίοι δεν ήταν δικαιούχοι της Φοιτητικής
Μέριμνας, λόγω του ότι δεν πληρούσαν το κριτήριο της μόνιμης διαμονής. Οι δικαιούχοι προέκυψαν
μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων τους, βάσει συστήματος μοριοδότησης των οικονομικών και
κοινωνικών τους κριτηρίων, μέχρι εξαντλήσεως του συγκεκριμένου κονδυλίου που διατέθηκε για τον
σκοπό αυτό. Κατά το 2021 επωφελήθηκαν 465 φοιτητές/φοιτήτριες και το ποσό που διατέθηκε
ανέρχεται στα €1.004.594,58.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των δικαιούχων που επωφελήθηκαν από
το πλαίσιο αυτό και το ποσό που διατέθηκε στην κάθε περίπτωση. Σημειώνεται και πάλι ότι σε
κάποιους φοιτητές/φοιτήτριες παραχωρήθηκαν πέραν του ενός επιδόματος.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2021
σε €

278
357
114

483.716,67
374.246,60
56.491,67

465

90.139,64

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1.004.594,58

4.1.4 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας του 1997 όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
έχουν συστήσει Εθνικά Συμβούλια, το έργο των οποίων είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών που
απονέμονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η ανάγκη σύστασης αυτών των Εθνικών
Συμβουλίων υπαγορεύθηκε από το πνεύμα μίας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο να
βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και
διάρκειας της εκπαίδευσης, για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς. Βάσει αυτού του
πλαισίου ιδρύθηκε στην Κύπρο το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση
τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή από
αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. παρέχει
πληροφορίες για τα συστήματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού, καθώς
επίσης και για τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κύπρου και του εξωτερικού.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, υποβλήθηκαν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. 1350 αιτήσεις για
αναγνώριση τίτλων σπουδών και 2000 αιτήσεις για παροχή σχετικών πληροφοριών. Κατά την ίδια
περίοδο, το Συμβούλιο πραγματοποίησε οκτώ (8) Συνόδους.
Το 2021 το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. προχώρησε, μέσω προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού, στην ψηφιοποίηση
περίπου 25 χιλιάδων αιτήσεων αναγνώρισης, οι οποίες υπήρχαν μόνο σε έντυπη μορφή.
Τον Ιούλιο του 2021 διορίστηκε νέο Συμβούλιο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το
Συμβούλιο του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, των οποίων η θητεία είναι τριετής.
Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) συμμετέχει ως πλήρες μέλος
των δικτύων European National Information Centres και National Academic Recognition Information
Centres (ENIC – NARIC), καθώς και του δικτύου MERIC (Mediterranean Recognition Information
Centres), από την έναρξη των εργασιών του το 2000.
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4.2 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, λειτουργούσαν δέκα (10) Πανεπιστήμια (τρία δημόσια και
επτά ιδιωτικά) και 50 Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πέντε δημόσιες και 45 ιδιωτικές).
Σημειώνεται ότι παρόλο που το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «American University of Cyprus (AUCY)»
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2021, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/τριες κατά την ακαδημαϊκή χρονιά
2021-2022. Αυτού δεδομένου τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο πιο κάτω Διάγραμμα αφορούν
μόνον στα εννέα (9) Πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τη Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης, που διενήργησε η
ΔΑΕ, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, ο αριθμός των φοιτητών/τριών, που φοιτούσαν στα
Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου ανήλθε στις 54,235 εκ των
οποίων οι 23,802 είναι Κύπριοι πολίτες (44%), 21,600 είναι πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
(40%), ενώ 8,812 είναι πολίτες Tρίτων χωρών (ποσοστό 16%). Στο διάγραμμα που ακολουθεί,
παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοί των φοιτητών/τριών κατά επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.
Διάγραμμα: Ποσοστό φοιτητών/τριών κατά επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021
60

Ποσοστό (%)

50
40
30

Πανεπιστήμια
Τριτοβάθμιες Σχολές

20
10
0
Επίπεδο 5A Επίπεδο 5B Επίπεδο 5C Επίπεδο 6 Επίπεδο 7C Επίπεδο 8

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Σημείωση: Επίπεδο 5Α: Πιστοποιητικά και Διπλώματα μονοετούς φοίτησης, Επίπεδο 5Β:
Πιστοποιητικά και Διπλώματα διετούς φοίτησης, Επίπεδο 5Γ: Ανώτερα Διπλώματα τριετούς φοίτησης,
Επίπεδο 6: Πτυχίο (Bachelor’s), Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό επιπέδου Μάστερ, Επίπεδο 8: Διδακτορικό
4.2.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν τα πιο κάτω Δημόσια Πανεπιστήμια:
1. Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) (www.ucy.ac.cy)
2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) (www.ouc.ac.cy)
3. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) (www.cut.ac.cy)
4.2.1.1 Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προσαρμόστηκε για άλλη μια χρονιά στις ιδιαίτερες συνθήκες που
επιβάλλουν οι διαφορετικές φάσεις διαχείρισης της ασθένειας COVID -19 και κατάφερε να διατηρήσει
τα υψηλά επίπεδα διδασκαλίας και την έντονη δραστηριότητά του στους τομείς της γνώσης, της
έρευνας και της καινοτομίας.
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Το ΠΚ είναι το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο που περιλαμβάνεται στην παγκόσμια λίστα
κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστής ως λίστα της Σαγκάη
(Shanghai Ranking), και συγκεκριμένα ανάμεσα στα 601-700 κορυφαία πανεπιστήμια. Συγκαταλέγεται
επίσης στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher
Education World University Rankings για το 2021 και στα καλύτερα 477 πανεπιστήμια παγκοσμίως
σύμφωνα με την κατάταξη QS για την ίδια χρονιά.
Μετρώντας σχεδόν 7.000 φοιτητές/τριες, 290 διδακτικά ερευνητικά εργαστήρια και περίπου 820 μέλη
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, το ΠΚ είναι ένα νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα προσηλωμένο στη
γνώση, τη διασύνδεση με την κοινωνία, την έρευνα με επίδραση και την καινοτομία. Αξίζει να
σημειωθεί η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στις/ους απόφοιτες/ους του οργανισμού, ενώ το
πανεπιστήμιο είναι βασική πηγή εργοδότησης στην Κύπρο για τις νέες ερευνήτριες και τους νέους
ερευνητές. Επί του παρόντος απασχολεί γύρω στους 510 νέες/ους επιστήμονες σε ερευνητικά
προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση.
Το 2021, στο ΠΚ λειτουργούσαν 8 Σχολές και 22 Τμήματα, τα οποία προσφέρουν 40 τίτλους
προπτυχιακών σπουδών και 58 μεταπτυχιακά προγράμματα, εκ των οποίων τα 25 προσφέρονται
στην αγγλική γλώσσα, και 43 διδακτορικά (10 στην αγγλική γλώσσα).
Αφοσιωμένο στην αριστεία και την παραγωγή έρευνας, το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού
συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Το 2021 συμμετείχε σε 483 ερευνητικά
προγράμματα και εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €26.9 εκατ. για ερευνητικούς σκοπούς (229
ευρωπαϊκά, 182 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τα υπόλοιπα από άλλους φορείς του
εξωτερικού και της Κύπρου).
Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
•
•
•

Κατατάσσεται στην 135η θέση από τους 40.000 διαφορετικούς οργανισμούς που συμμετείχαν
σε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Η2020), με χρηματοδότηση >75
εκατ. από την έναρξή του μέχρι σήμερα
Εξασφάλισε πέραν των 214 ερευνητικών έργων και χρηματοδότηση ύψους €35 εκατ. από το
Πρόγραμμα “Restart 2016-2020”
Τα 3 πιο μεγάλα έργα που εξασφάλισε το 2021 είναι τα πιο κάτω:
✓ WATER FUTURES - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Research Council (ERC-2020SYG), με χρηματοδότηση για το ΠΚ ύψους €9.9 εκατ.
✓ MUTE – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Research Council (ERC-2020-COG), με
χρηματοδότηση για το ΠΚ ύψους €1.9 εκατ.
✓ COMPAS - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Research Council (ERC-2020-STG), με
χρηματοδότηση για το ΠΚ ύψους €1.2 εκατ.

Aναγνώριση του ερευνητικού έργου αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διάκριση ακαδημαϊκού του
πανεπιστημίου στα Βραβεία Έρευνας και Καινοτομίας για το 2021. Συγκεκριμένα, το «Κυπριακό
Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ),
στη θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική», απονεμήθηκε στον Δρ. Τριαντάφυλλο
Στυλιανόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Επιπλέον η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστήριου ΙΡΙΔΑ, συμπεριλαμβάνονται,
για τέταρτη και πέμπτη φορά αντίστοιχα στην ετήσια λίστα Highly Cited Researchers™ 2021 από το
Clarivate, που αναγνωρίζει τους/ις πρωτοπόρους των τελευταίων δέκα χρόνια στα επιστημονικά τους
πεδία.
Με βασικό στρατηγικό άξονα τη διεθνοποίηση, το ΠΚ εμβαθύνει και επενδύει στις διεθνείς
συνεργασίες και συνέργειες. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου ως εταίρος στη Συμμαχία YUFE (Young
Universities for the Future of Europe) ανοίγει δρόμους εξωστρέφειας με στόχο τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε, επίσης, το πρώτο και μοναδικό
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πανεπιστήμιο της Κύπρου, του οποίου τα προγράμματα σπουδών –προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου– έτυχαν αναγνώρισης από την αρμόδια Αρχή της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή
προσφέρει ευκαιρίες προσέλκυσης φοιτητριών/ών από τη Σαουδική Αραβία και αποτελεί απόδειξη της
ισχύς και της αξίας της ακαδημαϊκής διπλωματίας.
Επενδύοντας στις υποδομές (κτηριακές, πληροφοριακές και τεχνολογικές) προς όφελος της
κοινότητας, το πανεπιστήμιο υπέγραψε το 2021 τα συμβόλαια της ανάθεσης στον Εργολάβο των
εργασιών για την ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών
Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» στην Πανεπιστημιούπολη. Αναμφισβήτητα, το αναπτυξιακό κτηριολογικό
πρόγραμμα του πανεπιστημίου δίνει περαιτέρω ώθηση για την επίτευξη των πολλαπλών του στόχων.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε και το 2021 να προάγει τον πολιτισμό και να στηρίζει την κοινωνία
μέσα από διαλέξεις, συνέδρια και εκδηλώσεις, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και
παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλους και όλες (διά ζώσης/διαδικτυακά). Ανταποκρινόμενοι στις
προκλήσεις, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου εργάζονται ακούραστα για τη διασφάλιση α) της
ποιοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας β) της ανεμπόδιστης διεξαγωγής της έρευνας και της έγκαιρης
ολοκλήρωσης των ερευνητικών υποχρεώσεών του οργανισμού καθώς και γ) της συνεκτικότητας της
ακαδημαϊκής κοινότητας και παραμένουν αφοσιωμένοι στην επίτευξη της δημιουργικής αποστολής
του.
Πληροφορίες: www.ucy.ac.cy
/UniversityOfCyprus
/UCYOfficial
/UniversityOfCyprus
/school/university-of-cyprus
/ UniversityOfCyprus
4.2.1.2 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρωτοπόρο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, με σημαντική εξειδίκευση και
τεχνογνωσία στην αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες,
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που
προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη
δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον προσωπικό του
χώρο και στον δικό του χρόνο και ρυθμό μάθησης, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής
εκπαίδευσης. Η υγειονομική κρίση, η οποία συνεχίστηκε και το 2021, ανέδειξε την πρωτοπορία του
ΑΠΚΥ και την ετοιμότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε κρίση, αλλά και στις τρέχουσες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Από την ίδρυσή του το 2002 και την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του το 2006/07, το ΑΠΚΥ
έχει πετύχει να καθιερωθεί στον ελληνόφωνο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ως μια αξιόπιστη
επιλογή για ποιοτικές σπουδές υψηλού επίπεδου για όλους, όσοι επιδιώκουν να συνδυάσουν
σπουδές με τις προσωπικές ή/και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Το ΑΠΚΥ υποστηρίζει
αποτελεσματικά το «άνοιγμα της εκπαίδευσης» με την προσφορά ευκαιριών σε κάθε ενδιαφερόμενο
να σπουδάσει ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού προφίλ, επαγγελματικής κατάστασης, τόπου
διαμονής ή άλλων δυσκολιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσελκύει φοιτητές,
διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια στροφής στην
καριέρα τους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35 έτη), από όλο τον κόσμο.
Αξιολογώντας τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις, τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και την
απαίτηση για διά βίου μάθηση και (επανα)κατάρτιση με στόχο την προσαρμογή και την εξέλιξη στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Ανθρωπιστικών &
Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών &
Διοίκησης) οργανώνουν και προσφέρουν υψηλής ποιότητας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και
διδακτορικά προγράμματα σπουδών, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, σε
παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και σε πεδία αιχμής, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Με
στόχο την προαγωγή της διά βίου μάθησης, το ΑΠΚΥ παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους
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για εξειδίκευση και επιμόρφωση σε συγκεκριμένα αντικείμενα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν
Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες προσφέρονται
ως αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται η φοίτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ΑΠΚΥ έχει 3.000 περίπου εγγεγραμμένους φοιτητές και προσφέρει
τέσσερα (4) προπτυχιακά και είκοσι δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Στο διαμορφούμενο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ βρίσκεται ήδη στη «νέα» ψηφιακή
εποχή και συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης/κατάρτισης σε όλες τις
πληθυσμιακές ομάδες και κινείται αφενός προς την αριστεία και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του
και αφετέρου προς την ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, ώστε να μετεξελιχθεί στο
Edupreneurial Πανεπιστήμιο που χρειάζεται ο 21ος αιώνας.
Κυριότερες δράσεις
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021-2024
Μέσα στο έτος 2021, το ΑΠΚΥ ολοκλήρωσε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την περίοδο 2021-2024. Ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός καταγράφει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις αναπτυξιακές
δράσεις για τα έτη 2021-2024 και κινείται σε δύο στρατηγικούς άξονες: αφενός προς την αριστεία και
τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΑΠΚΥ, εξελίσσοντας τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα, και
αφετέρου προς την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση.
2. Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το ΑΠΚΥ σχεδίασε και πιστοποίησε μέσα στο 2021 ένα Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο
«Educational Leadership and Policy», το οποίο θα προσφέρεται εξ αποστάσεως στην αγγλική
γλώσσα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Κύριος σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη
κατάρτιση (εν δυνάμει) στελεχών και ηγετών σχολικών μονάδων και άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και δημιουργικά στον χώρο εργασίας τους. Το
Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα ο τίτλος σπουδών να είναι
ανταγωνιστικός στον διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και το Πρόγραμμα να είναι ελκυστικό σε
φοιτητές και φοιτήτριες ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, καθώς και πόλος έλξης για συνεργασίες με
πανεπιστήμια του εξωτερικού και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Έχει
πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Νέα ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει συστηματικά την ενίσχυση της ερευνητικής του υποδομής
(έξι Ερευνητικά Εργαστήρια: Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο Διαχείρισης
Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο
Υπολογιστικής Νόησης, Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας και Ερευνητικό
Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας) και της διεθνούς ερευνητικής δράσης του. Παρά τον μικρό αριθμό
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (25 το 2021), πέτυχε το ΑΠΚΥ να συμμετέχει και να
υλοποιεί μέσα στο έτος σε 36 ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση (κυρίως από το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Πρόγραμμα Erasmus+ και το Πρόγραμμα Horizon2020), εκ των
οποίων τα εξής έξι (6) εκκίνησαν εντός του 2021:
•
•
•
•
•
•

CYberSafety III (πρόγραμμα Connecting Europe Facility)
Drone Eye: Drone Early Warning and Jamming System (Δράση Αθηνά, Υπουργείο Άμυνας
Κυπριακής Δημοκρατίας)
CyCLOPS: Cypriot youth and online Content: Looking beyond the single Perspective in
Information access Systems (χρηματοδότηση από το CYENS Centre of Excellence)
Culturally responsive schooling (χρηματοδότηση από το Australian Research Council).
ConCitizen: Contested Narratives and Controversial Issues in Citizenship Education
(πρόγραμμα Erasmus+)
Pact4Skills: Tackling the challenges of the European Education Area by building resilient,
inclusive and forward-looking training to upskill HED students face the transformations in
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digital culture with new e-skills, intercultural and entrepreneurial competences (πρόγραμμα
Erasmus+)
4. Διεθνοποίηση και νέες διιδρυματικές συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
Το έτος 2021, το ΑΠΚΥ διεύρυνε το δίκτυο συνεργασιών του σε τοπικό επίπεδο, επιδιώκοντας
ενεργότερη παρουσία στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και συγκεκριμένα
θεσμοθετήθηκε η συνεργασία του με τους εξής φορείς:
•
•
•
•

Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών
Κυπριακή Ακαδημία Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Σε ό,τι αφορά δράσεις διεθνοποίησης, το ΑΠΚΥ συμμετέχει σε 15 πανεπιστημιακά δίκτυα και διεθνείς
οργανισμούς, εκ των οποίων στα εξής τέσσερα (4) έγινε μέλος εντός του 2021: United Nations
Academic Impact (UNAI), European Society for the Research in the Education of Adults (ESREA),
Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus), Sustainable Development
Solutions Network (SDSN). Μέσω αυτών των δικτύων, αλλά και μέσα από διμερείς συμφωνίες
συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού, το
ΑΠΚΥ επιτυγχάνει τη διαμόρφωση συμπράξεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα (προσφέρει π.χ.
4 διιδρυματικά προγράμματα σπουδών, το ένα με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus
Mundus), προσελκύει ξένους φοιτητές και συμμετέχει σε δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και
εμπειρογνωμοσύνης στα επιστημονικά αντικείμενα που καλλιεργεί, αλλά και σε θέματα ανοικτής και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
5. Διακρίσεις και βραβεία
Το ΑΠΚΥ και μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας, έλαβαν για ένα ακόμα έτος σημαντικές
διακρίσεις και αναγνώριση για το υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο τους, οι οποίες ενισχύουν την
καταξίωση του Πανεπιστημίου στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.
•

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση» των Cyprus Education Leaders
Awards 2021

Το ΑΠΚΥ απέσπασε, για τρίτο κατά σειρά έτος, Χρυσό βραβείο στα Cyprus Education Leaders
Awards 2021 για καινοτόμες εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Σε μια περίοδο
δραματικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό τοπίο, η σημαντική αυτή διάκριση στην κατηγορία «Ψηφιακή
Εκπαίδευση» αναδεικνύει την τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ΑΠΚΥ στην ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και καταδεικνύει την προσήλωσή του στην παροχή πολύπλευρης
ακαδημαϊκής εμπειρίας με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η
υποψηφιότητα του ΑΠΚΥ που διακρίθηκε είναι διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή για το Αρχαίο Θέατρο
των Φιλίππων.
•

Σημαντική διάκριση για το ερευνητικό έργο BalkanROAD με εταίρο το ΑΠΚΥ: Public Choice
Award στα RegioStars 2021 βραβεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

To ερευνητικό έργο BalkanROAD «Towards Farms with Zero carbon-, waste- and water- footprint.
Roadmap for Sustainable Management Strategies for Balkan Agriculture», στην κοινοπραξία
υλοποίησης του οποίου συμμετείχε το ΑΠΚΥ με επικεφαλής ερευνητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή
Αντώνη Ζορπά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, ήταν
υποψήφιο για βράβευση στην κατηγορία «Smart Europe» των βραβείων RegioStars 2021 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέτυχε μία πολύ σημαντική διάκριση, να είναι ένα από τα δύο (2) έργα που
βραβεύτηκαν με το «Public Choice Award» ανάμεσα σε όλα τα υποψήφια ερευνητικά έργα.
•

Το δίκτυο Mediterranean Experts on Climate and environmental Change, στο οποίο
συμμετέχει ο Καθηγητής του ΑΠΚΥ Γιάννης Βογιατζάκης, έλαβε το North-South Prize του
Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2020
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Σημαντική διάκριση έλαβε το δίκτυο «Mediterranean Experts on Climate and environmental Change»
(MedECC), στο οποίο απονεμήθηκε, τον Δεκέμβριο του 2021, το North-South Prize του Συμβουλίου
της Ευρώπης για το 2020. Στο MedECC συμμετέχει ως κύριος συγγραφέας (lead author) και
εμπειρογνώμονας ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαχείρισης
Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ. Το σημαντικό αυτό βραβείο, που προωθεί τη συνεργασία
νότου – βορρά σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, αποδόθηκε στο MedECC για τη συμβολή του στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στον μετριασμό των περιβαλλοντικών
κινδύνων/επιπτώσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης για το μείζον
αυτό ζήτημα, με τίτλο «Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin: Current
Situation and Risks for the Future - 1st Assessment Report», για την οποία εξασφάλισε το MedECC
την εν λόγω διάκριση, συνεργάστηκαν περίπου 190 επιστήμονες από 25 χώρες, μεταξύ αυτών και ο
Καθηγητής Βογιατζάκης, ως lead author.
•

Τρεις ακαδημαϊκοί του ΑΠΚΥ, στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στα επιμέρους
ερευνητικά πεδία τους σύμφωνα με διεθνή κατάταξη

Το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης επιστημονικό έργο του ΑΠΚΥ και ο αντίκτυπος της
έρευνας και των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του, αντικατοπτρίζεται στη συμπερίληψη –για
δεύτερο κατά σειρά έτος– τριών (3) ακαδημαϊκών του μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων
παγκοσμίως. H εν λόγω κατάταξη, προκύπτει από την αξιολόγηση επικαιροποιημένων δεδομένων τον
Αύγουστο του 2021 που λαμβάνει υπόψη της η επιστημονική μελέτη με τίτλο «Updated science-wide
author databases of standardized citation indicators», την οποία δημοσίευσε το 2021 ομάδα
ερευνητών και καθηγητών του εκδοτικού οίκου Elsevier BV και του Stanford University των ΗΠΑ. Στην
κατάταξη συγκαταλέγονται εκ νέου οι εξής ακαδημαϊκοί: α) Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Θεωρία
της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα, 17η θέση το 2020, 30η θέση στο σύνολο της καριέρας του από
70.063 επιστήμονες στο πεδίο της Εκπαίδευσης/Education. β) Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος,
Πληροφορική (Διαχείριση Δεδομένων), Αντιπρύτανης ΑΠΚΥ, 3066η θέση για το σύνολο της καριέρας
του από 253.359 επιστήμονες στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης/Artificial Intelligence. γ)
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Χημική Μηχανική/Μηχανική Περιβάλλοντος, 357η θέση
το
2020,
699η
θέση
από
77.304
επιστήμονες
στο
πεδίο
των
Επιστημών
Περιβάλλοντος/Environmental Sciences.
6. Διασφάλιση ποιότητας
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του και με στόχο την αριστεία στην εκπαίδευση, το ΑΠΚΥ
έλαβε την πιστοποίηση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας για επτά (7) υφιστάμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών. Το ΑΠΚΥ σχεδιάζει και Νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα υποβληθούν στον Φορέα
ΔΙ.Π.Α.Ε. εντός του 2022.
7. Επιστημονική δράση και κοινωνική προσφορά
Σταθερή ιδρυματική αξία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί η συμβολή του στο
κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κύπρου και της Ελλάδας. Σ’ αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα
την ανάδειξη της έμπρακτης προσφοράς προς την κοινωνία, το ΑΠΚΥ οργανώνει και συντονίζει
ημερίδες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις επιστημονικού και μη χαρακτήρα, που συμβάλλουν
ποικιλοτρόπως στην πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία και ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του 2021,
λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19, οι πλείστες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά
και οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν μέσω των εργαλείων
τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων σημαντικών εκδηλώσεων, το ΑΠΚΥ
(συν)διοργάνωσε διεθνή συνέδρια, όπως: Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο: «Constructing Gender in the
Comic Mode» (09/2021), Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο «Ενημερωμένη Συγκατάθεση» με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής (10/2021), το 7ο Διεθνές Συνέδριο του δικτύου ReNAdET (Research
Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalization) της ESREA (European Society
for Research on the Education of Adults) με κεντρικό θέμα «Adult Educators in Time of Crisis: WellBeing, Changes in Identity and Professional Practice in European Adult Education» (10/2021).
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Σειρές Διαλέξεων:
•

Μέσα στο 2021, εγκαινιάστηκε ο 5ος κύκλος της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου», ο οποίος συνδιοργανώνεται από το ΑΠΚΥ, το Σπίτι της Κύπρου και τον Ελληνικό
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

•

Ο 4ος Κύκλος της Σειράς Εξειδικευμένων Διαλέξεων σε Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ και
συγκεκριμένα το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας και το Εργαστήριο
Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, που άρχισε το 2020, συνεχίστηκε μέσα στο 2021. Η
διοργάνωση της Σειράς γίνεται με την υποστήριξη του γραφείου της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Cyta.

•

Ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές συνθήκες απομόνωσης της τρέχουσας συγκυρίας και με
στόχο να συνδυάσει την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ εγκαινίασε μέσα στο 2021 τον 2ο Κύκλο τηλεδιαλέξεων της
Σειράς «Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ» για την κλασική και σύγχρονη δραματουργία.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» διοργάνωσε
μέσα στο 2021 τον 2ο Κύκλο Τηλεδιαλέξεων στα γνωστικά πεδία του, υπό τον τίτλο
«Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», με στόχο αφενός να φέρει το ευρύ κοινό σε επαφή με
θέματα που άπτονται της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των γραμματισμών και αφετέρου να
προαγάγει τη διά βίου μάθηση.

•

•

Το έτος 2021, συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.
Θεωρώντας πως η γόνιμη εξοικείωση όλων των πολιτών με ζητήματα οικονομικής σκέψης
και πολιτικής αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη χάραξη ενός πιο ευοίωνου μέλλοντος,
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» (ΜΠΣ
«ΠΝΥΚΑ») διοργάνωσε Κύκλο Δημόσιων Τηλεδιαλέξεων με τίτλο: «Όψεις της πολιτικής
οικονομίας: διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική και κοινωνικό κράτος».

•

Τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, οι οποίες συνεπέφεραν τη μετάβαση από τον αρχαίο
ελληνορωμαϊκό στον εκχριστιανισμένο μεσαιωνικό κόσμο ιδιαίτερα κατά τον τέταρτο και
πέμπτο αιώνα, επιχειρεί να διαφωτίσει η Σειρά Διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα με
γενικό τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», η οποία εντός του 2021
πραγματοποίησε τον 3ο κύκλο της. Οικοδεσπότης των διαλέξεων, τις οποίες παρουσιάζουν
διαπρεπείς επιστήμονες και ακαδημαϊκοί στα πεδία της αρχαιολογίας, αρχαίας ιστορίας και
κλασικής φιλολογίας από την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα, είναι το Πρόγραμμα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

•

Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως και με στόχο την
καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη φοιτητική εμπειρία, η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και
Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου εγκαινίασε μέσα στο 2021 σειρά δωρεάν
σεμιναρίων συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
παγκόσμιας φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ.

Μέσα στο έτος, οργανώθηκαν, ακόμη, πλήθος επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
όπως τηλεδιαλέξεις ανοιχτές στο ευρύ κοινό στα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμμάτων Σπουδών
του ΑΠΚΥ, διαδικτυακές παρουσιάσεις και ημερίδες ενημέρωσης (‘Virtual Info Days’) για τις Σχολές
και τα προσφερόμενα προγράμματα, καθώς και ημερίδες στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΚΥ σε
ερευνητικά έργα. Στο πλαίσιο της πολιτιστικής του προσφοράς και με στόχο τη συνεισφορά στην
προαγωγή της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας στον τόπο μας, το ΑΠΚΥ διοργάνωσε και
τριήμερο μουσικό εργαστήρι για το πνευστό όργανο φαγκότο (07/2021).
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8. XIV Τελετή Αποφοίτησης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
613 απόφοιτοι από τέσσερα (4) πτυχιακά και είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών των τριών Σχολών (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έλαβαν
τους τίτλους σπουδών τους στη 14η (ΧΙV) Τελετή Αποφοίτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
17 και 18 Δεκεμβρίου 2021. Στην Τελετή έλαβαν τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο και έξι (6) νέοι
διδάκτορες. Την Τελετή για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) στις 17/12/2021
χαιρέτησε εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Την Τελετή για τις Σχολές Ανθρωπιστικών
& Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) και Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ) στις 18/12/2021
χαιρέτησε εκ μέρους της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο βουλευτής, κύριος Χρίστος
Χριστοφίδης. Τις δύο τελετές χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ κ. Χαράλαμπος
Προύντζος και ο Πρύτανης, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής.
Πληροφορίες: www.ouc.ac.cy

4.2.1.3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ίδρυση
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ιδρύθηκε το 2003 με βάση τον Περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίoυ Κύπρου Νόμo τoυ 2003 (Ν. 198(I)/2003) με έδρα τη Λεμεσό και δέχθηκε τους
πρώτους φοιτητές κατά το 2007.
Αποστολή
Το ΤΕΠΑΚ, ως σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, προωθεί την
αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα σε τομείς αιχμής με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική,
πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας. Αποστολή του ΤΕΠΑΚ είναι να
εδραιωθεί ως ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο με βάση τις
τεχνολογικές εξελίξεις, τη βιομηχανική πρόοδο και τις ανάγκες της αγοράς, συνεχώς να εκσυγχρονίζει
τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης,
για προσέλκυση υψηλού επιπέδου σπουδαστών και παραγωγή υψηλού επιπέδου αποφοίτων.
Κυριότερες δράσεις
Κλείνοντας 14 χρόνια λειτουργίας, το ΤΕΠΑΚ αναδείχθηκε περαιτέρω εκπαιδευτικά και ερευνητικά και
επεκτάθηκε αναπτυξιακά, καταγράφοντας μια ενεργό παρουσία στα δρώμενα της παιδείας στην
Κύπρο αλλά και στα διεθνή εκπαιδευτικά φόρα. Οι σημαντικότερες δράσεις κατά το 2021 αναφέρονται
πιο κάτω ανά τομέα.
1. Φοιτητική στέγαση
Α. Φοιτητικές εστίες Απολλώνια
Η πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με την προσωπική εμπλοκή και φροντίδα του
Αρχιεπισκόπου, για την ανάπτυξη ενός κτιρίου φοιτητικών εστιών, ήταν καθοριστικής σημασίας για
την αντιμετώπιση του προβλήματος εξεύρεσης ποιοτικής φοιτητικής στέγης, σε προσιτό κόστος, στη
Λεμεσό. Οι άμεσες ενέργειες και η ολοκλήρωση του έργου εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων
επέτρεψαν στον Πανεπιστήμιο μας, να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό διαθέσιμων κλινών και να
ενισχύσει την υποστήριξη προς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες φοιτητών. Περί των 200 φοιτητών του
Πανεπιστημίου μας, φιλοξενούνται σήμερα σε ένα σύγχρονο κτίριο εστιών, απολαμβάνοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες σε τιμές ενοικίασης κάτω από το μισό όσο θα πλήρωναν στην ελεύθερη αγορά.
Η συνεργασία μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, διασφαλίζει ότι η διάθεση
των δωματίων γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή προς όφελος ατόμων που
έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη και που χωρίς αυτή τη διευθέτηση ενδεχομένως να μην μπορούσαν
να φοιτήσουν.
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Β. Ανάπτυξη ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών στον οικισμό Βερεγγάρια
Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε η ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου, στη
Λεμεσό και συγκεκριμένα στον πρώην οικισμό «Βερεγγάρια». Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο
υποδομής που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα και το οποίο θα συμβάλει
ουσιαστικά στηνκάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών για στέγαση της φοιτητικής του
κοινότητας. Ταυτόχρονα, με την προσθήκη 485 φοιτητικών δωματίων και μιας σειράς άλλων κοινών
εγκαταστάσεων και αθλητικών υποδομών, το έργο παρέχει ποιοτική αναβάθμιση της φοιτητικής
εμπειρίας και φοιτητικής ζωής.
2. Ίδρυση νέων Τμημάτων και Σχολών
Συμφωνήθηκε με την Κυβέρνηση, η δημιουργία της νέας Σχολής ΔιοίκησηςΤουρισμού, Φιλοξενίας και
Επιχειρηματικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, ένα
νέο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν και ένα Ινστιτούτο που θα
προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλματα.
Συμφωνήθηκε παράλληλα η δημιουργία ενός νέου Τμήματος Ναυτιλιακών στη Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας.
3. Νέα προγράμματα σπουδών
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για προσφορά δυο νέων προπτυχιακών
προγραμμάτων: του Σχεδιασμού Προϊόντων από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και της
Εργοθεραπείας από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.
4. Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης
Ιδρύθηκε Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης που στοχεύει να έχει υποστηρικτικό ρόλο για
το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους φοιτητές και το ερευνητικό προσωπικό, έτσι ώστε να εντοπιστούν
βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές που προάγουν την ενεργή μάθηση και να λειτουργήσει ως ένα
κέντρο για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης. Οι δράσεις που ανέπτυξε το Δίκτυο
μέχρι στιγμής αφορούν την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών και την προώθηση
της καινοτομίας στη διδασκαλία και στη μάθηση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια όλες οι Δράσεις του
Δικτύου να ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
5. Πλάνο δράσης στη βάση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Το Πανεπιστήμιο, έχει θέσει στον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης 2020-24, ως
προτεραιότητα, τον καταρτισμό πλάνου δράσης με έμφαση στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της
εποχής μας: οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αυτές που αφορούν στη διακυβέρνηση και
προσδιορίζουν με σαφήνεια τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Προς αυτή την κατεύθυνση
συστάθηκε ομάδα με τη δημιουργική συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και μελών
της φοιτητικής κοινότητας για την ανάληψη οριζόντιων πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής
στο Πανεπιστήμιο και στην κοινωνία ευρύτερα. Σημαντική αναγνώριση της δράσης αυτής αποτελεί η
συμπερίληψη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις θέσεις 301400, στη νέα παγκόσμια κατάταξη «Times Higher Education (THE) Impact University Rankings
2021», η οποία αποτελεί μια εκτίμηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την
οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά (17) Στόχους
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
6. Θεσμοθέτηση Βραβείου Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς
Ο νέος αυτός θεσμός στοχεύει να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει τη δράση των φοιτητών και
φοιτητριών μας η οποία επεκτείνεται πέρα από τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και έχει ευρύτερο
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κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο θέλει να επιβραβεύσει τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες του που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν
σχετίζονται άμεσα με την ακαδημαϊκή τους επίδοση αλλά σε δραστηριότητες εντός και εκτός
Πανεπιστημίου, που διευρύνουν τους ορίζοντες τους και τους καθιστούν ενεργό και δημιουργικό
κομμάτι της κοινωνίας. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν από τριμελή ανεξάρτητη
επιτροπή.
7. Ενίσχυση έρευνας μέσω θέσπισης εσωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Θεσμοθετήθηκε η προκήρυξη νέων, εσωτερικά χρηματοδοτούμενων, προγραμμάτων (Pump Priming
καιΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ) με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού, την ώθηση νέων ακαδημαϊκών οι οποίοι/ες βρίσκονται στην αρχή της
ακαδημαϊκής τους καριέρας και την προσέλκυση νέων αρίστων επιστημόνων.
8. Συμμετοχή στη συμμαχία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου (EUt+)
Το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και καλών
πρακτικών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ανάμεσα στα 8 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη
συμμαχία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και δεξιοτήτων, ενώ συμβάλλει
στην προώθηση της κινητικότητας, της διεθνοποίησης, της εξωστρέφειας, της αλλαγής κουλτούρας
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει
την ευκαιρία για ανάπτυξη συνεργασιών, γόνιμης αλληλεπίδρασης και κινητικότητας με ένα θεσμικό
τρόπο, απαραίτητα συστατικά στοιχεία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τόσο της Κύπρου
όσο και της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Προωθεί ταυτόχρονα τη περαιτέρω διασύνδεση των
πανεπιστημίων που συμμετέχουν με τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς, με στόχο το
καλώς νοούμενο συμφέρον της βιομηχανίας και της κοινωνίας ευρύτερα. Η εμπλοκή του
Πανεπιστημίου στο EUt+ δρομολογεί σημαντικές αλλαγές προς τα εμπρός και ανοίγει δρόμους για
διεθνή εξωστρέφεια και πολλές συνεργασίες.
9. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στο Πανεπιστήμιο, βρίσκεται ο ψηφιακός
μετασχηματισμός των υπηρεσιών του και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τον
Απρίλιο του 2021 το Πανεπιστήμιο έθεσε σε πλήρη εφαρμογή την ηλεκτρονική υπογραφή σε όλες τις
εσωτερικές διαδικασίες του, καθιστώντας το τον πρώτο δημόσιο οργανισμό στην Κύπρο που
προχωρεί στην εφαρμογή της σε ευρεία κλίμακα. Ταυτόχρονα, με μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών
που υλοποιήθηκαν έχουν μηχανογραφηθεί κύριες διαδικασίες όπως η διαδικασία διαχείρισης
πληρωμών, η οποία γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα και 100% ηλεκτρονικά, αφού σε αυτήν έχει
ενσωματωθεί και η ηλεκτρονική υπογραφή για τις εγκρίσεις που απαιτούνται στα διάφορα στάδια.
10. Διασφάλιση Ποιότητας
Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του
Πανεπιστημίου καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των διαδικασιών και των
υπηρεσιών του αποτελούν σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, αφού είναι κύριες προϋποθέσεις ώστε
το Πανεπιστήμιο να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής στάθμης εκπαίδευση, μάθηση και έρευνα και
συνεπώς να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα στο πλαίσιο
της επίτευξης των πιο πάνω στόχων, και σε ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και τις διεθνείς πρακτικές, το
Πανεπιστήμιο κατά τα έτη 2020 και 2021 προχώρησε στην υλοποίηση κύριων δράσεων και ενεργειών
αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών, πολιτικών και διαδικασιών που προάγουν και
υποβοηθούν την αναβάθμιση της ποιότητας του Ιδρύματος.
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11. Εσωτερικό Σύστημα ΠοιότηταςΕχγειρίδιο Ποιότητας και Δείκτες Μέτρησης
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εσωτερικού συστήματος ποιότητας το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στη
διαδικασία σχεδιασμού εγχειριδίου εσωτερικής ποιότητας. Κύριος στόχος του εν λόγω εγχειριδίου
είναι η ευθυγράμμιση του Ιδρύματος με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες γραμμές για
τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (European
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area-ESG), και τις
πρόνοιες και οδηγίες του Φορέα ΔΙΠΑΕ. Επιπλέον αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. και στην επίτευξη ομοιομορφίας μεταξύ των Τμημάτων ως προς τον
τρόπο λειτουργίας τους σε σχέση με πολιτικές, διαδικασίες και σημαντικούς μηχανισμούς διασφάλισης
ποιότητας. Παράλληλα, στη βάση καθορισμού δεικτών μέτρησης και με στόχο την περαιτέρω
ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας που θα συμβάλουν στην καλλιέργεια
κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της
πανεπιστημιακής κοινότητας, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην αναθεώρηση του υφιστάμενου
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/ διδασκαλίας, το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη
μέτρησης. Σκοπός της αξιολόγησης μαθήματος/ διδασκαλίας είναι η αποτίμηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικής διεκπεραίωσης του διδακτικού έργου από τους/τις διδάσκοντες/ ουσες του
Πανεπιστημίου. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των μαθημάτων είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για
την παροχή ανατροφοδότησης από τους/ τις φοιτητές/τριες αναφορικά με τη μαθησιακή εμπειρία και
τoν βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε τα μαθήματα να
βελτιώνονται διαρκώς. Η εν λόγω ανατροφοδότηση είναι επίσης χρήσιμη και απαραίτητη στο πλαίσιο
της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας.
12. Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας
Στο πλαίσιο της προώθησης της αριστείας και της ποιότητας της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, το
Πανεπιστήμιο εισήγαγε τον θεσμό του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Σκοπός του
εν λόγω βραβείου είναι η αναγνώριση και επιβράβευση εκείνων των ακαδημαϊκών μελών (ΔΕΠ και
ΕΕΠ) τα οποία υπηρετούν την ποιοτική διδασκαλία με ξεχωριστή αφοσίωση και ικανότητα με τρόπο
που εμπνέει και καθοδηγεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα,
επιδιώκεται η ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτότυπων, ποιοτικών και αποτελεσματικών μεθόδων
διδασκαλίας και η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας στην ευρύτερη πανεπιστημιακή
κοινότητα.
13. Πλαίσιο για τη Λειτουργία και Προσφορά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Επιπέδου Μάστερ
Το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην ετοιμασία πλαισίου με στόχο τη χάραξη και εισήγηση
κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία και προσφορά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, επιπέδου μάστερ. Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, τα μεταπτυχιακά προγράμματα πρέπει
να διακρίνονται για τον διεπιστημονικό τους χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρητικές και εφαρμοσμένες
γνώσεις και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και τις ανάγκες των φοιτητών. Επίσης, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνεχή αναβάθμιση
της ποιότητας και διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
14. Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας σε Νεοεισερχόμενους Φοιτητές Διδακτορικού
Επιπέδου
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του, να δημιουργήσει ευκαιρίες για περαιτέρω προσήλωση και
εμβάθυνση στην έρευνα των φοιτητών/τριών διδακτορικού επιπέδου, το Πανεπιστήμιο εισήγαγε για
πρώτη φορά πολιτική υποτροφιών αριστείας με στόχο αφ’ ενός την προσέλκυση υψηλού επιπέδου
διδακτορικών φοιτητών/ τριών και αφ’ ετέρου την οικονομική στήριξή τους. Σύμφωνα με τη νέα
πολιτική, το Πανεπιστήμιο χορηγεί αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας σε νεοεισερχόμενους
φοιτητές/τριες σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών, πλήρους φοίτησης, παρέχοντας την αναγκαία
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οικονομική στήριξη, ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να επικεντρώνονται στις διδακτορικές σπουδές τους
και να εντρυφούν απρόσκοπτα στην έρευνά τους. Πέραν από την ανάπτυξη και εφαρμογή των πιο
πάνω εσωτερικών μηχανισμών, πολιτικών και διαδικασιών που προάγουν και υποβοηθούν την
αναβάθμιση της ποιότητας του Ιδρύματος (Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας), σημαντικές δράσεις
έχουν επίσης υλοποιηθεί στο πλαίσιο των εξωτερικών αξιολογήσεων από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ
(Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας).
15. Εξωτερικές Αξιολογήσεις- Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική
Τον Μάρτιο του 2020, το Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε την υποβολή των αιτήσεων στον Φορέα ΔΙΠΑΕ
για αξιολόγησηπιστοποίηση του Ιδρύματος, και όλων των Τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών
του. Κατά τη διάρκεια των ετών 2020- 2021 πραγματοποιήθηκαν, εξ’ αποστάσεως, οι αξιολογήσεις
από Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης του Φορέα ΔΙΠΑΕ, των ακόλουθων Τμημάτων και των
προγραμμάτων σπουδών τους με θετικό αποτέλεσμα: Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, Τμήμα
Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Τμήμα
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής, Τμήμα Καλών Τεχνών Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.
4.2.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Η Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο, άρχισε τον Σεπτέμβριο 2007, με τη χορήγηση
αρχικής άδειας λειτουργίας σε τρία Πανεπιστήμια. Τόσο η αρχική άδεια λειτουργίας, όσο και η άδεια
λειτουργίας των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων χορηγούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη
λειτουργία τους, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια έχουν συμβάλει στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων
και στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση
της Κύπρου. Σήμερα, στην Κύπρο, λειτουργούν τα πιο κάτω επτά (7) Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, εκ των
οποίων τα δύο τελευταία με αρχική άδεια λειτουργίας:
1. FREDERICK UNIVERSITY (www.frederick.ac.cy)
2. Ε.U.C. EUROPEAN UNIVERSITY – CYPRUS (www.euc.ac.cy)
3. Π.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (www.unic.ac.cy)
4. NEAPOLIS UNIVERSITY – PAFOS (www.nup.ac.cy)
5. UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE – CYPRUS (www.uclancyprus.ac.cy)
6. PHILIPS UNIVERSITY (https://philipsuni.ac.cy/)
7. AMERICAN UNIVERSITY OF CYPRUS (AUCY) (https://www.aucy.ac.cy/ )
4.2.3 ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτουργούν, υπό τη διοικητική ευθύνη των
Υπουργείων στα οποία υπάγονται. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ακόλουθες Δημόσιες
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δέχθηκαν φοιτητές/τριες, κυρίως από την Κύπρο, αλλά και το
εξωτερικό:
1. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (www.hhic.ac.cy) – Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
2. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (www.police.gov.cy) – Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως
3. Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/) – Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας
4. Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ) (www.mlsi.gov.cy/kepa) - Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Σχολή Ξεναγών (τηλ.: 22-691252) – Υφυπουργείο Τουρισμού (Η Σχολή λειτουργεί σύμφωνα
με τις ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 δεν δέχτηκε φοιτητές/τριες).
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4.2.4. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΣΤΕ)
Στην Κύπρο λειτουργούν 45 εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) οι
οποίες προσφέρουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά Προγράμματα Σπουδών προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας Προγράμματα Σπουδών. Τα Προγράμματα
Σπουδών μικρής διαρκείας απολήγουν σε Πιστοποιητικά (μονοετούς φοίτησης), σε Διπλώματα
(διετούς φοίτησης) και σε Ανώτερα Διπλώματα (τριετούς φοίτησης). Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα
Σπουδών των ΙΣΤΕ αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) (http://www.dipae.ac.cy)
Η ΔΑΕ, με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο 1996 έως 2019, οι οποίος διέπει
την ίδρυση, έλεγχο και λειτουργία των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιθεωρεί τις ΙΣΤΕ για να
εξακριβώσει:
(α) την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής,
(β) τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου ακαδημαϊκού προσωπικού
(γ) την τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος
(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία
(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των ελλείψεων και για
αρτιότερη λειτουργία της σχολής
(στ) την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής
(ζ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου
(η) τη συμμόρφωση της Σχολής στις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου.
Ακολούθως, αναφέρονται με αλφαβητική σειρά, οι ΙΣΤΕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ΑΙΓΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Λευκωσία) (www.aigaia.com.cy )
A.C. AMERICAN COLLEGE (Λευκωσία) (www.ac.ac.cy)
ACC AKADEMIA COLLEGE (Δερύνεια) (www.akc.ac.cy)
ALEXANDER COLLEGE (Λάρνακα) (www.alexander.ac.cy)
ALEXANDER COLLEGE (Πάφος) (www.alexander.ac.cy)
ATLANTIS COLLEGE (Αμμόχωστος) (www.atlantiscollege.com)
CASA COLLEGE(Λευκωσία) (www.casacollege.com)
CBS- COLLEGE OF BUSINESS STUDIES (www.cbscy.ac.cy)
C.D.A COLLEGE (Λευκωσία) (www.cdacollege.ac.cy)
C.D.A COLLEGE (Λάρνακα) (www.cdacollege.ac.cy)
C.D.A COLLEGE (Λεμεσός) (www.cdacollege.ac.cy)
C.D.A COLLEGE (Πάφος) (www.cdacollege.ac.cy)
CITY UNITY COLLEGE NICOSIA (Λευκωσία) (www.cityu.ac.cy )
COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (Λευκωσία) (www.cothm.ac.cy)
CYPRUS COLLEGE (Λευκωσία) (www.cycollege.ac.cy)
CYPRUS COLLEGE (Λεμεσός) (www.cycollege.ac.cy)
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (Λευκωσία) (www.ciim.ac.cy)
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (Λεμεσός) (www.ciim.ac.cy)
CYPRUS SCHOOL OF MOLECULAR MEDICINE (Λευκωσία) (www.cing.ac.cy/csmm)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ (Λευκωσία) (www.satiriko.com )
FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Λευκωσία) (www.fit.ac.cy)
FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Λεμεσός) (www.fit.ac.cy)
FRESHART COLLEGE (Πάφος) (www.freshart.com.cy)
GLOBAL COLLEGE (Λευκωσία) (www.globalcollege.com.cy)
INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES (IPS), UCLAN CYPRUS (Λάρνακα)
(www.uclancyprus.ac.cy)
INTERCOLLEGE (Λευκωσία) (www.intercollege.ac.cy)
INTERNAPA COLLEGE (Αμμόχωστος) (www.internapa.ac.cy)
KES COLLEGE (Λευκωσία) (www.kes.ac.cy)
LARNACA COLLEGE (Λάρνακα) (www.larnacacollege.com)
LEDRA COLLEGE (Λευκωσία) (www.ledra.ac.cy)
MESOYIOS COLLEGE (Λεμεσός) (www.mesoyios.ac.cy)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ “ARTE” (Λευκωσία) (www.artemusic.org)
NEAPOLIS COLLEGE (Πάφος) (www.nup.ac.cy)
PAFOS INNOVATION INSTITUTE (Πάφος)(www.pii.ac.cy)
P.A. COLLEGE (Λάρνακα) (www.pacollege.ac.cy)
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

SUSINI COLLEGE (Λεμεσός) (www.susini.ac.cy)
SUSINI COLLEGE (Λευκωσία) (www.susini.ac.cy)
CYPRUS ACADEMY ART (http://caa.ac.cy)
C.T.L. EUROCOLLEGE (Λεμεσός) (www.ctleuro.ac.cy)
THE CYPRUS INSTITUTE (Λευκωσία) (www.cyi.ac.cy)
THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING (Λευκωσία) (www.cima.com.cy)
THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING (Λεμεσός) (www.cima.com.cy)
THE LIMASSOL COLLEGE-T.L.C (Λεμεσός) (www.reacollege.ac.cy)
THE PHILIPS COLLEGE (Λευκωσία) (www.philips.ac.cy)
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία) (www.theo.ac.cy)

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών από τις ΙΣΤΕ, με τη μέθοδο της Δικαιόχρησης ή
Πιστοποίησης (Franchise or Validation)
Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)., το ΥΠΠΑΝ προώθησε στο Υπουργικό
Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τροποποίηση των άρθρων 13 και 14 του
«Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου». Η Νομοθεσία αυτή, η οποία ψηφίστηκε από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων, επιτρέπει στις ΙΣΤΕ να προσφέρουν προγράμματα με τη μέθοδο της
δικαιόχρησης ή και της πιστοποίησης. Αριθμός ΙΣΤΕ έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με Ιδρύματα
Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ευρώπης για την προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της
δικαιόχρησης ή και της πιστοποίησης, υποβάλλοντας στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της όλα τα έγγραφα τα οποία προνοεί η Νομοθεσία.
Τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙΠΑΕ
(http://www.dipae.ac.cy).
Λαμβάνοντας υπόψη τις προεκτάσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την ΕΕ (Brexit),
η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου με τον: «Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 (Ν. 36(Ι)/2019)», έχει ρυθμίσει το καθεστώς των Προγραμμάτων
Σπουδών που προσφέρονται ή και θα προσφέρονται μέσω δικαιόχρησης από της ΙΣΤΕ στην Κύπρο,
ύστερα από συμφωνίες/συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΗΒ.

4.3 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ

ΤΗΣ

4.3.1 Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κύπρου
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), προχώρησε στη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
λειτούργησαν συνολικά δέκα (10) Πανεπιστήμια (τρία (3) Δημόσια και επτά (7) Ιδιωτικά και πενήντα
(50) Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πέντε (5) Δημόσιες και σαράντα πέντε (45) Ιδιωτικές).
Σημειώνεται ότι παρόλο που το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «American University of Cyprus (AUCY)»
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2021, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022. H συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τυποποιημένων αρχείων Excel, τα οποία
συμπληρώθηκαν από όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) της Κύπρου. Στο πλαίσιο της
χαρτογράφησης του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, συλλέχθηκαν δεδομένα που σχετίζονται: α) με
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες (προσωπικές μεταβλητές) όπως φύλο, χώρα προέλευσης και ειδικές
ανάγκες, και β) σε σχέση με τη φοίτησή τους στα ΙΑΕ (εκπαιδευτικές μεταβλητές) όπως π.χ. την
κατηγορία στην οποία ανήκει το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στο οποίο φοιτούν (Πανεπιστήμιο ή
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιο ή Ιδιωτικό), το επιστημονικό πεδίο σπουδών στο οποίο
ανήκει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτούν σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση
της Εκπαίδευσης ISCED 2013, το επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της
Κύπρου (ΕΠΠΚ), το είδος φοίτησης (πλήρης ή μερική), τη μεθοδολογία διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ
αποστάσεως ή υβριδική) και το έτος σπουδών. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
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χαρτογράφησης γίνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: α) Δημογραφικά χαρακτηριστικά των
φοιτητών/φοιτητριών που φοιτούν στα ΙΑΕ της Κύπρου, β) Μεταβλητές σε σχέση με τη φοίτηση στα
ΙΑΕ της Κύπρου, γ) Πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση από ομάδες φοιτητών/φοιτητριών που
υπο-εκπροσωπούνται και δ) Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/ φοιτήτριες σε προγράμματα σπουδών στην
Ανώτερη Εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι για τις δύο τελευταίες θεματικές ενότητες παρουσιάζονται
δεδομένα μόνο από τον φοιτητικό πληθυσμό των Πανεπιστημίων. Το 2021 εφαρμόστηκε σε πιλοτική
βάση η συλλογή δεδομένων σε σχέση με τις δύο αυτές θεματικές, με τη συμμετοχή μόνο των
Πανεπιστημίων. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να υπάρχουν τα ίδια δεδομένα και για τις
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο συνολικός
αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών που φοιτoύσε σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου,
ανερχόταν στους 54 235, εκ των οποίων 42 519 (78%) φοιτούσαν σε Πανεπιστήμια και 11 716 (22%)
σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των
φοιτητών/φοιτητριών που φοιτούσαν σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά τα
τελευταία οκτώ ακαδημαϊκά έτη και συγκεκριμένα από το 2013-2014 μέχρι το 2020-2021. Είναι
εμφανές ότι υπάρχει μία γενική αυξητική τάση στον συνολικό αριθμό των φοιτητών/φοιτητριών τα
τελευταία οκτώ ακαδημαϊκά έτη. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σημειώθηκε μικρή αύξηση (2%) στον
συνολικό αριθμό των φοιτητών/φοιτητριών σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (20192020).
Διάγραμμα 1. Συνολικός αριθμός φοιτητών/φοιτητριών στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κύπρου από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αριθμός
φοιτητών/φοιτητριών
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Το Διάγραμμα 2, παρουσιάζει τα αποτελέσματα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό φοιτητών/φοιτητριών που φοιτούσαν
σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2, ο συνολικός
αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών στα Πανεπιστήμια παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία οκτώ
ακαδημαϊκά έτη. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και για τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου για πρώτη φορά παρατηρείται μείωση σε σχέση με το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020). Η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στην πανδημία του
κορωνοϊού (COVID-19) και στις δυσκολίες μετακίνησης που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν οι
φοιτητές/φοιτήτριες από Τρίτες χώρες σε σχέση με τη φοίτησή τους στα Ιδρύματα Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου.
Διάγραμμα 2. Συνολικός αριθμός φοιτητών/φοιτητριών στα Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
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Σε σχέση με την πρώτη θεματική ενότητα, που αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
φοιτητών/φοιτητριών που φοιτούσαν στα ΙΑΕ, σημειώνεται ότι 46% ήταν άνδρες και 54% ήταν
γυναίκες. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονταν οι φοιτητές/φοιτήτριες χωρίστηκαν σε τρεις
κατηγορίες: Κύπρος, Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Τρίτες Χώρες. Με βάση τα δεδομένα
που συλλέχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 44% ήταν Κύπριοι πολίτες, 40% ήταν πολίτες
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16% ήταν πολίτες Τρίτων Χωρών.
Αναφορικά με τη δεύτερη θεματική ενότητα Μεταβλητές σε σχέση με τη φοίτηση στα ΙΑΕ της Κύπρου,
η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών, τόσο των Πανεπιστημίων, όσο και των Σχολών
Τριτοβάθμιων Εκπαίδευσης φοιτούσε σε Ιδιωτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Σε σχέση με το
επίπεδο σπουδών, η πλειονότητα (49%) φοιτούσε σε προγράμματα (71% και 92% αντίστοιχα)
σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 (πτυχία Πανεπιστημίου) στο ΕΠΠΚ. Ένα σημαντικό
ποσοστό (41%) φοιτούσε σε προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 (μεταπτυχιακά)
στο ΕΠΠΚ. Συγκεκριμένα στα Πανεπιστήμια, η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών φοιτούσε σε
προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούσαν στο επίπεδο 6 (49%) και επίπεδο 7 (48%) ενώ η
πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούσε σε
προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 (48%) και επίπεδο 5 (35%). Όσον αφορά
στο επιστημονικό πεδίο σπουδών, η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών των Πανεπιστημίων
φοιτούσε σε προγράμματα σπουδών που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία σπουδών Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Νομική (28%), Εκπαίδευση (24%) και Επιστήμες Υγείας (15%). Στις Σχολές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών φοιτούσε σε προγράμματα
σπουδών που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομική (64%),
Παροχή Υπηρεσιών (19%) και Μηχανική και Κατασκευές (6%). Για τις μεταβλητές είδος φοίτησης και
μεθοδολογία διδασκαλίας έγινε συλλογή δεδομένων μόνο από τα Πανεπιστήμια. Σε σχέση με το
είδος φοίτησης η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών στα Πανεπιστήμια φοιτούσε με καθεστώς
πλήρους φοίτησης (76%). Στα Δημόσια Πανεπιστήμια το ποσοστό πλήρους φοίτησης ανερχόταν στο
67% του φοιτητικού πληθυσμού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανερχόταν
στο 80%. Σε σχέση με τη μεθοδολογία διδασκαλίας η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών στα
Δημόσια Πανεπιστήμια (76%) φοιτούσε σε προγράμματα σπουδών με δια ζώσης διδασκαλία, ενώ στα
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών (52%) φοιτούσε σε προγράμματα
σπουδών με εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Σε σχέση με την τρίτη θεματική ενότητα, Πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση από ομάδες
φοιτητών/φοιτητριών που υπο-εκπροσωπούνται, στην παρούσα φάση συλλέχθηκαν δεδομένα τα
οποία αφορούν μόνο στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες των Πανεπιστημίων. Το ακαδημαϊκό έτος 20202021, οι φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες στα Πανεπιστήμια της Κύπρου ήταν 776 (2%). Σε
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σχέση με δημογραφικές μεταβλητές, ποσοστό 53% ήταν άνδρες και 47% γυναίκες, Σε σχέση με την
κατηγορία χώρας προέλευσης η μεγάλη πλειονότητα (68%) των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες
προερχόταν από την Κύπρο και ένα μεγάλο ποσοστό από χώρες της ΕΕ (30%). Σε σχέση με
εκπαιδευτικές μεταβλητές, η πλειονότητα των φοιτητών/φοιτητριών με ειδικές ανάγκες φοιτούσε σε
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (63%), με καθεστώς πλήρους φοίτησης (79%) σε προγράμματα σπουδών
επιπέδου 6 (86%) και σε προγράμματα σπουδών που υιοθετούν δια ζώσης διδασκαλία (88%). Σε
σχέση με το επιστημονικό πεδίο σπουδών τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες
συγκεντρώνονται στα επιστημονικά πεδία σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομική (23%) και
Επιστήμες Υγείας (21%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες
σημειώνονται στα επιστημονικά πεδία σπουδών Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική (5%)
και Παροχή Υπηρεσιών (3%).
Όσον αφορά στην τέταρτη θεματική ενότητα, Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες σε προγράμματα
σπουδών στην Ανώτερη Εκπαίδευση, συλλέχθηκαν δεδομένα τα οποία αφορούν μόνο στους/στις
φοιτητές/φοιτήτριες των Πανεπιστημίων. Συνολικά, 22 369 φοιτητές/φοιτήτριες (53%) ξεκίνησαν τις
σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Σε σχέση με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά,
35% ήταν άνδρες και 65% γυναίκες, ενώ σε σχέση με την χώρα προέλευσης, η μεγάλη πλειονότητα
(61%) προερχόταν από Χώρες της ΕΕ και ένα μεγάλο ποσοστό (31%) από την Κύπρο. Σε σχέση με
μεταβλητές που σχετίζονται με τη φοίτησή τους, η συντριπτική πλειονότητα (80%) ξεκίνησε τη φοίτηση
σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και μόλις το 20% σε Δημόσια Πανεπιστήμια. Επίσης, η μεγάλη πλειονότητα
των νεοεισερχομένων επέλεξε προγράμματα σπουδών με πλήρη φοίτηση (77%) και με εξ
αποστάσεως μεθοδολογία διδασκαλίας (60%). Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών, η πλειονότητα
(65%) ξεκίνησε τη φοίτηση σε προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 7C, ποσοστό
33% ξεκίνησε τη φοίτησή του σε προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 και ένα
πολύ μικρό ποσοστό (2%) ξεκίνησε τη φοίτηση του σε προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο
επίπεδο 8. Οι επιλογές των νεοεισερχομένων σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο σπουδών ήταν τα
επιστημονικά πεδία Εκπαίδευση (31%), Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομική (28%) και Επιστήμες
Υγείας (11%).

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι αναπτυξιακές δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2021, αφορούσαν:
•
•
•
•

στην κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
στη φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα που παρέχει η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας,
στην κυβερνητική χορηγία που παρέχεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στην
επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτερης
Εκπαίδευσης Εξωτερικού και σε Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις,
στη συμμετοχή σε Εκθέσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα, και

Η κατάσταση των τακτικών δαπανών για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, παρουσιάζονται στον πιο
κάτω Πίνακα και Διάγραμμα.
Πίνακας: Τακτικές Δαπάνες για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021
Κατηγορία Δαπανών
Κυβερνητική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κοινωνικές παροχές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κυβερνητική χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κοινωνικές παροχές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κυβερνητική χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2020
Πραγματική
Δαπάνη σε
ΕΥΡΩ
62.680.476
17.517.212
34.227.084
6.705.214
4.015.837

2021
Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός
σε ΕΥΡΩ
76.300.000
18.000.000
36.000.000
7.300.000
7.547.510
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Κοινωνικές παροχές στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών
Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Χορηγίες σε Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις
Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα

58.640.634
6.900.000
136.000

50.800.000
*
150.000

41.080
8.659
0

55.000
50.000
17.100

* Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου υπάγεται από 1/1/2021 στο Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια
που παραχωρούνται στο Ίδρυμα δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2021.

Διάγραμμα. Τακτικές Δαπάνες ΔΑΕ 2020-2021
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

2020 Πραγματική Δαπάνη σε ΕΥΡΩ

2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός σε ΕΥΡΩ

4.5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.5.1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης (AE) της Κύπρου, έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος
Περιφερειακό και Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές
πτυχές του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠΑΝ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΑΕ προωθεί την πολιτική για
τη Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, μέσω των ακόλουθων μέτρων:
•
•
•

Διοργάνωση συμμετοχής της ΔΑΕ (ΥΠΠΑΝ) και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης σε
τοπικές και διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις
Έκδοση ενημερωτικού υλικού για την ΑΕ της Κύπρου σε διάφορες γλώσσες
Στοχευμένη προώθηση και προβολή της ΑΕ της Κύπρου στο εξωτερικό σε συνεργασία με
διάφορους φορείς (π.χ. Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό, Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου)
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•
•
•
•
•

Προώθηση τροποποίησης του νομικού πλαισίου των Δημόσιων Πανεπιστημίων για προσφορά
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο
Συνεργασία και συμμετοχή της Κύπρου σε προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας
Προώθηση διαδικασιών υπογραφής Συμφωνιών και Μνημονίων με επιλεγμένες χώρες του
εξωτερικού για αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της ΑΕ και για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων
σπουδών
Ετοιμασία προωθητικού υλικού (ιστότοπος, φιλμάκια μικρής διάρκειας, πληροφοριακό δελτίο)
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων
Οργάνωση/συμμετοχή σε διεθνή/τοπικά συνέδρια για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης

Παράλληλα, με δεδομένες τις ολοένα αυξανόμενες αλλαγές που προκύπτουν, σε ότι αφορά στις
ανάγκες προβολής της ΑΕ της Κύπρου, η ΔΑΕ, μετά και από μελέτη της Έκθεσης των
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Διεθνοποίησης, υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης
για την προώθηση της ΑΕ της Κύπρου στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπέβαλε σχετικό αίτημα προς τον
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που αφορά εθνικό σχεδιασμό προώθησης
της Διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου.

4.5.1.1 Συμφωνίες και Μνημόνια για την Ανώτερη Εκπαίδευση
Η ΔΑΕ, προωθεί τον ευρύτερο στόχο του ΥΠΠΑΝ για σύναψη Συμφωνιών και Μνημονίων
Συναντίληψης στον χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης με άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις
εξελίξεις και προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Εκπαίδευση, αλλά πρωτίστως στο
πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Για τον σκοπό αυτό προωθείται η συνεχής
επικοινωνία με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και παράλληλα διεξάγεται διάλογος με κράτη εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις στον τομέα της Ανώτερης
Εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΑΕ έχει συντονίσει την υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων με τη Γερμανία,
την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Κίνα, την Αρμενία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, την Ιαπωνία, το Ομάν, το Ιράν και το Κατάρ.
Εντός του 2021, οριστικοποιήθηκε η διαπραγμάτευση μεταξύ Κύπρου και Κίνας, όσον αφορά στην
υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και
των Επιστημών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την
περίοδο 2022-2026. Το Μνημόνιο, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2022, αναμένεται να
ενδυναμώνει τις σχέσεις της Κύπρου και της Κίνας σε θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.
4.5.1.2 Τροποποίηση Νομοθεσιών
Η ΔΑΕ προβαίνει σε ετοιμασία Νομοσχεδίων ή σε τροποποιήσεις υφιστάμενων Νομοθεσιών για την
Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τον διεθνή
προσανατολισμό της. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΔΑΕ έχει προωθήσει και προωθεί Νομοθεσίες και
Κανονισμούς που απορρέουν από τις Νομοθεσίες και αφορούν στα Δημόσια Πανεπιστήμια, αλλά και
στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.5.1.3. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Κύπρο και στο Εξωτερικό
Η συμμετοχή της ΔΑΕ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό είναι αναγκαία
για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Διεύθυνσης, που είναι η καθιέρωση της Κύπρου σε
Περιφερειακό και Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ότι
αφορά στην προβολή των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, την επίτευξη
αναγνώρισης και την προσέλκυση διεθνών, ποιοτικών φοιτητών γενικότερα.
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Επιπλέον, η συμμετοχή της ΔΑΕ σε εικονικές (virtual) εκθέσεις έδωσε την ευκαιρία, εν μέσω
πανδημίας, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προβολή στο εξωτερικό του έργου που επιτελείται στην
Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, η διερεύνηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και ανταλλαγής
φοιτητών/φοιτητριών, καθώς, επίσης, η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της Ανώτερης
Εκπαίδευσης.
Κατά το έτος 2021, η ΔΑΕ συμμετείχε στις ακόλουθες δραστηριότητες:
Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις στο εξωτερικό:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση «Edutrex 2021», Σουλτανάτο του Ομάν, 23-24
Φεβρουαρίου 2021
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση «Education Abroad», Ουκρανία, 2-3 Μαρτίου 2021
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση «Online Education Fair Gulf Region», Αραβικός Κόλπος, 3
Μαρτίου 2021
Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Έκθεση Κυπριακών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Αθήνα και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 14 Απριλίου 2021
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση «17th Higher Education and Scholarship Fair», Κροατία,
13 Οκτωβρίου, 2021
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση EduTraC Oman 2021, Σουλτανάτο του Ομάν , 25-27
Οκτωβρίου 2021
Εκπαιδευτική Έκθεση «Najah Dubai Expo 2021», Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 31
Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2021
Εκπαιδευτική Έκθεση Κυπριακών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 20 -21 Νοεμβρίου 2021
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Έκθεση “6th European Higher Education Virtual Fair (EHEVEF
2021, India), Ινδία, 24-26 Νοεμβρίου 2021
Εκπαιδευτική Έκθεση με φυσική παρουσία “Study in Hungary”, Cypriot-Hungarian Higher
Education Institution Day (CHHEF), Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2021
Εκπαιδευτική Έκθεση «Dubai Expo 2020», Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 15-16
Δεκεμβρίου 2021

Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2021»:
Η ΔΑΕ συντόνισε τη συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση
και Καριέρα 2021», που συνδιοργανώνεται από το ΥΠΠΑΝ, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2021. Το ΥΠΠΑΝ συμμετείχε στην Έκθεση με
δικό του περίπτερο, στο οποίο συμμετείχαν η Υπηρεσία Εξετάσεων και η Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΜΙΕΕΚ) και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

4.5.1.4 Διαδικασία Άδειας Εισόδου/Θεώρησης σε Φοιτητές/τριες Τρίτων Χωρών
Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες από Τρίτες Χώρες, χρειάζεται να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου από το
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο.
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Εντός δέκα ημερών από την άφιξή του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας στην Κύπρο, απαιτείται,
επίσης, η υποβολή αίτησης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για χορήγηση άδειας
διαμονής.
Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες για την
εξασφάλιση θεώρησης / άδειας εισόδου στην Κύπρο από τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις χώρες προέλευσής τους.

4.6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
4.6.1 Προγράμματα και Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κατά τη διάρκεια του 2021, η ΔΑΕ συμμετείχε σε δραστηριότητες και συναντήσεις που διοργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε), όπως παρουσιάζονται σε συντομία παρακάτω:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Συνεδρίες Γενικών Διευθυντών Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανώτερη Εκπαίδευση.
Συνεδρίες της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process)
Ομάδες Εργασίας της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Follow Up Group – BFUG):
- Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Διαδικασίας της Μπολόνια - Κοινωνική Διάσταση
- Μάθηση και Διδασκαλία
Θεματικές Ομάδες Ομότιμων (Thematic Peer Groups - TPGs)
- TPG A για το Πλαίσιο Προσόντων
- TPG B για την Υλοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας
- TPG C για τη Διασφάλισης της Ποιότητας
Συμμετοχή στην Ad Hoc Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων
Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Advisory Group 1 - EHEA International Cooperation.
Εκπροσώπηση της ΔΑΕ του ΥΠΠΑΝ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διασφάλιση της
Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (European Quality Assurance Registry - EQAR).
- Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του EQAR
- Συμμετοχή στις Συνεδρίες της Επιτροπής Μητρώου του EQAR (Registry Committee)
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αποφοίτων (Eurograduate)
- Συμμετοχή σε Διαδικτυακές Συναντήσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των Ομάδων
Εργασίας για την Παρακολούθηση Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης
- Συμμετοχή στην 2η Πιλοτική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων (Eurograduate 2nd
Pilot Survey)
Συμμετοχή στις συναντήσεις της ευρωπαϊκής έρευνας Eurostudent
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών στην Εκπαίδευση (EFEE)
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Microbol
Συμμετοχή στα εργαστήρια για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ)
της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2021-2027
Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσωπικού
Κανονισμός ΕΕ για Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

4.6.2 Προγράμματα και Δραστηριότητες σε Διεθνές Επίπεδο
•

•

Εκπροσώπηση ΔΑΕ/ΥΠΠΑΝ στο ASEM (Asia Europe Meeting)
- Συμμετοχή στην 8η Υπουργική Συνάντηση Υπουργών Παιδείας του ASEM (ASEMΜΕ8).
- Συμμετοχή στις Συναντήσεις των Ανώτερων Αξιωματούχων του ASEM (Senior Officials
Meetings – SOM)
- Συμμετοχή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ASEM για την Ψηφιακή Εκπαίδευση
Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Κύπρου - CERN
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4.6.3 Προγράμματα και Δραστηριότητες σε Εθνικό Επίπεδο
•
•

Συντονισμός Επιτροπών
- Εθνική Επιτροπή Εδρών Πολιτισμού
- Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων
Συμμετοχή σε Επιτροπές
- Μονάδα Δράσεων και Εποπτείας της Επιχειρηματικότητας
- Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
- Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
- Επιτροπή Αξιολόγησης για Εγγραφή στο Μητρώο Γυμναστών
- Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών Τροόδους
- Επιτροπή Ισότητας στον Χώρο Εργασίας
- Επιτροπή Πρόωρης Εγκατάλειψης Σχολείου
- Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας
- Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
- Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Κατά της Διαφθοράς

4.7 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4.7.1 Ενίσχυση Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (Εδρών) Ελληνικών και Κυπρολογικών
Σπουδών του Εξωτερικού
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στοχεύοντας στην
προώθηση, την ενίσχυση και τη στήριξη των Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών και στη διεθνή
προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου, επιχορηγεί Έδρες Ελληνικών και
Κυπρολογικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού. Τα ενδιαφερόμενα
Τμήματα (Έδρες) υποβάλλουν στο ΥΠΠΑΝ σχετικές προτάσεις για προγράμματα και δράσεις, όπως
επίσης και τελική έκθεση αναφορικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων απ’ αυτά δράσεων.
Ειδική Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τόσο τις εκθέσεις, όσο και τις αιτήσεις που υποβάλλονται κάθε
χρόνο και κατανέμει το συνολικό ποσό, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων.
Επιπρόσθετα, η Ειδική Επιτροπή, πριν προχωρήσει σε αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων,
ενημερώνει τις κατά τόπους Κυπριακές Διπλωματικές Αποστολές και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις
τους. Επιπρόσθετα, οι Κυπριακές Διπλωματικές Αποστολές ενημερώνονται για το αποτέλεσμα,
καθώς επίσης και το ύψος της χορηγίας σε περίπτωση έγκρισης.
Κατά το 2021, το ΥΠΠΑΝ επιχορήγησε με το ποσό των €120.000, δεκαέξι (16) Τμήματα (Έδρες)
Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, από δέκα (10)
διαφορετικές χώρες.

4.7.2. Υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (European University
Institute - EUI) στη Φλωρεντία
Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν προσχωρήσει
στη Σύμβαση Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI )το οποίο έχει ως
αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση τομέων σπουδών άμεσα συνυφασμένων με την ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι το αρμόδιο διοικητικό σώμα του Ινστιτούτου και
αποτελείται από εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων κρατών. Η προεδρία αναλαμβάνεται εκ
περιτροπής. Η Κύπρος προήδρευσε του Ανώτατου Συμβουλίου το 2018. Το Συμβούλιο συνεδριάζει
δύο φορές τον χρόνο και επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία, στη νομοθεσία και
στον προϋπολογισμό. Μέχρι σήμερα η Κύπρος εκπροσωπείται στο Ανώτατο Συμβούλιο από την κα
Ανδρούλα Βασιλείου.
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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI), προσφέρει προγράμματα διδακτορικών και
μεταδιδακτορικών σπουδών στα Οικονομικά, την Ιστορία και τον Πολιτισμό, τις Πολιτικές και
Κοινωνικές Επιστήμες και τη Νομική, καθώς, επίσης, και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Συγκριτικό,
Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, στα Οικονομικά (Master of
Research) και στη Διακρατική
Διακυβέρνηση (Master in Transnational Governance). Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 ο Πρόεδρος του
EUI επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΑΝ, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν στο EUI και την ενδυνάμωση των σχέσεων του με την Κύπρο.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως επιχορηγούσα αρχή, προσφέρει 3 υποτροφίες σε διδακτορικούς
φοιτητές/τριες, οι οποίες καλύπτουν τα πρώτα τρία χρόνια της φοίτησης. Ο τέταρτος χρόνος φοίτησης
καλύπτεται από το ίδιο το EUI. Με πρόταση του ΥΠΠΑΝ προς το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ),
εγκρίθηκε στις 29/8/2017 αύξηση του μηνιαίου επιδόματος των Κύπριων υποτρόφων για διδακτορικές
σπουδές στο EUI από €1150 σε €1280 και ευθύνη ανάθεσης της πληρωμής των υποτρόφων στο
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Αρ. Απόφασης ΥΣ 83.180).
Οι προκηρύξεις των υποτροφιών γίνονται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, το οποίο
επιλαμβάνεται της όλης διαδικασίας και της τελικής επιλογής των υποψηφίων. Τα κριτήρια εισδοχής
ορίζονται από την εθνική αρχή. Την παρούσα χρονική περίοδο φοιτούν σε διδακτορικά προγράμματα
του EUI τρεις Κύπριες υπότροφοι.

4.7.3.

Συνεισφορά της ΔΑΕ στο Δίκτυο Ευρυδίκη

Η ΔΑΕ αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών που αφορούν στην Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση - ΕΥΡΥΔΙΚΗ και συνεισφέρει τακτικά στις μελέτες και τις
έρευνες, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του Δικτύου. Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές δομές, τα συστήματα και τις εξελίξεις στον τομέα
της εκπαίδευσης. Υποστηρίζει και διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διά βίου
μάθησης με την παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές και με τη
σύνταξη μελετών για κοινά ζητήματα που αφορούν στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Το
Δίκτυο Ευρυδίκη αποτελείται από 42 εθνικές μονάδες με έδρα 38 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.
Κατά το 2020, η ΔΑΕ παρείχε πληροφόρηση στο Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ σε σχέση με τα δίδακτρα των
Δημόσιων Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς, επίσης και
σε ότι αφορά σε προγράμματα οικονομικής στήριξης των φοιτητών/τριών. Η συνεισφορά της Κύπρου
συμπεριλήφθηκε στην έκδοση «National Student Fee and Support Systems 2020-2021» η οποία είναι
δημοσιευμένη στον σύνδεσμο: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/national-student-feeand-support-systems-in-european-higher-education-202021_en
Τον Οκτώβριο του 2021 η ΔΑΕ παρείχε πληροφόρηση στο Δίκτυο Ευρυδίκη (Eurydice Network
Forum) σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας
(University entry exams in Europe). Το συγκεκριμένο θέμα ζητήθηκε από την Εθνική Μονάδα της
Ισπανίας για να βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας της χώρας να επανασχεδιάσει τις εισαγωγικές
εξετάσεις στα Πανεπιστήμια της. Η τελική Έκθεση κοινοποιήθηκε στις 27 χώρες που πήραν μέρος το
Νοέμβριο του 2021.
4.7.4.

Συνεισφορά της ΔΑΕ στην κοινοπραξία ASEM

Η Κοινοπραξία ASEM (Asia-Europe Meeting) αφορά ένα μία διακρατική πλατφόρμα η οποία
καθιερώθηκε το 1996 και έχει ως στόχο την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ
Ασίας και Ευρώπης. Η Κοινοπραξία ενεργεί ως μία ανεπίσημη πλατφόρμα η οποία στηρίζεται στις
βάσεις της ίσης μεταχείρισης προωθώντας τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για
προώθηση του πολιτικού διαλόγου και ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας για αποτελεσματική
διαχείριση παγκόσμιων προκλήσεων.
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Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν 53 εταίροι. Συγκεκριμένα, 30 Ευρωπαϊκά κράτη, ανάμεσά τους και η
Κυπριακή Δημοκρατία, 21 Ασιατικά κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ασιατική Γραμματεία (ASEAN
Secretariat). Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπείται στην Κοινοπραξία από τη ΔΑΕ. Παράλληλα, η
ΔΑΕ συμμετέχει και στο ASEF (Asia – Europe Foundation), παράρτημα του ASEM με έμφαση στη
διαχείριση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων και προβλημάτων.
Κατά το 2021, η ΔΑΕ συμμετείχε στις ακόλουθες διαδικτυακές συναντήσεις και συνέδρια που
διοργανώθηκαν από τη Γραμματεία του ASEM:
-

8o Περιφερειακό Συνέδριο ASEF για την Ανώτερη Εκπαίδευση με θέμα: «Outlook 2030:
Inclusive and Diverse Higher Education in Asia and Europe», 10 Σεπτεμβρίου 2021
Πρώτη Συνεδρία Ανώτερων Αξιωματούχων (SOM1), 14-15 Σεπτεμβρίου 2021
Δεύτερη Συνεδρία Ανώτερων Αξιωματούχων (SOM2), 13-14 Δεκεμβρίου 2021
8η Υπουργική Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας του ASEM (ASEMME8), 15 Δεκεμβρίου
2021

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Υπουργικής Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του ASEM στις
15 Δεκεμβρίου 2021, επικυρώθηκαν το Κείμενο Στρατηγικής του ASEM για την Εκπαίδευση και το
Σχέδιο Δράσης του ASEM έως το 2030. Τα εν λόγω κείμενα είχαν ετοιμαστεί με τη συνεισφορά των
Κρατών Μελών καιτά τις συνεδρίες των Ανώτερων Αξιωματούχων (SOM1 και SOM2).
Σημαντική κρίνεται και η συνεισφορά της ΔΑΕ στην πρωτοβουλία για την κοινή παρουσίαση των
εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών σε ότι αφορά στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ASEM
Compendium) η οποία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Η συνεισφορά της Κύπρου, με την οποία
παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σε υποψήφιους/ες φοιτητές/φοιτήτριες, παρουσιάζεται στον πιο
κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.asem-education.org/compendium/item/186-cyprus

4.8 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας του 1997 όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
έχουν συστήσει Εθνικά Συμβούλια, το έργο των οποίων είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών που
απονέμονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η ανάγκη σύστασης αυτών των Εθνικών
Συμβουλίων υπαγορεύθηκε από το πνεύμα μίας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο να
βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και
διάρκειας της εκπαίδευσης, για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς. Βάσει αυτού του
πλαισίου ιδρύθηκε στην Κύπρο το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση
τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή από
αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. παρέχει
πληροφορίες για τα συστήματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού, καθώς
επίσης και για τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κύπρου και του εξωτερικού.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, υποβλήθηκαν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. 1350 αιτήσεις για
αναγνώριση τίτλων σπουδών και 2000 αιτήσεις για παροχή σχετικών πληροφοριών. Κατά την ίδια
περίοδο, το Συμβούλιο πραγματοποίησε οκτώ (8) Συνόδους.
Το 2021, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. προχώρησε, μέσω προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού, στην ψηφιοποίηση
περίπου 25 χιλιάδων αιτήσεων αναγνώρισης, οι οποίες υπήρχαν μόνο σε έντυπη μορφή.
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Τον Ιούλιο του 2021 διορίστηκε νέο Συμβούλιο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το
Συμβούλιο του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, των οποίων η θητεία είναι τριετής.
Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) συμμετέχει ως πλήρες μέλος
των δικτύων European National Information Centres και National Academic Recognition Information
Centres (ENIC – NARIC), καθώς και του δικτύου MERIC (Mediterranean Recognition Information
Centres), από την έναρξη των εργασιών του το 2000.

4.9 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), είναι
Ανεξάρτητη Αρχή, αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου
και για την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία για τη συνεχή
βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών
τους. O Φορέας βασίζει τις διαδικασίες του για την εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης
εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF). Mε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του έχει τύχει αξιολόγησης και έχει
ενταχθεί στους πλέον σημαντικούς οργανισμούς διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας. O
Φορέας έχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι:
•
•
•
•
•
•

Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της ανώτερης
εκπαίδευσης.
Έλεγχος της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και
Κατευθυντήριων Γραμμών.
Αξιολόγηση της ποιότητας των διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, που προσφέρονται από
ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Έλεγχος των προϋποθέσεων παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης από ιδρύματα του
εξωτερικού στη Δημοκρατία.
Έλεγχος της δια- ιδρυματικής συνεργασίας των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.
Η παροχή πληροφοριών για την πιστοποίηση ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης.

Οι κατάλογοι των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των αξιολογημένων και
πιστοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δημοσιοποιούνται
στην ιστοσελίδα του Φορέα.
Ο Φορέας είναι:
•
•
•
•
•
•

Αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME)
Εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR)
Πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA)
Πλήρες μέλος του Διεθνούς Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (INQAAHE)
Συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA)
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDEN)
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5.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
5.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Όραμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, είναι η συνεχής επαγγελματική μάθηση των
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και η ουσιαστική συμβολή στον καθορισμό και την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, την έρευνα και τις
προτεραιότητες του Υπουργείου, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνεχούς
επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και η προώθηση οριζόντιων
θεμάτων εκπαιδευτικής προτεραιότητας, αναβαθμίζοντας το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ευρύτερο διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό συγκείμενο.

5.1.1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερ. 19/8/2015,
12/7/2017), για το Πλαίσιο Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών,
αποτελεί τον επίσημο φορέα επιμόρφωσης των Κυπρίων εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό,
προσφέρει ποικίλα προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία είτε είναι επαναλαμβανόμενα και
υποχρεωτικά για τους εκπαιδευτικούς - επειδή προνοούνται από την εκπαιδευτική νομοθεσία ή τα
σχέδια υπηρεσίας- είτε αναπτύσσονται με αναφορά στις τρέχουσες ανάγκες και το συγκείμενο των
σχολικών μονάδων, επιδιώκοντας πάντοτε συνοχή, συνέπεια και καθολικότητα στην ικανοποίηση των
αναγκών επαγγελματικής μάθησης σχολείων και εκπαιδευτικών
.
5.1.1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως ο επίσημος φορέας
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συνέχισε τη διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Ενιαίας
Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, στη βάση της σχετικής
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερ.12/7/2017). Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα σχολεία, όλων
των βαθμίδων κλήθηκαν να καθορίσουν τους δικούς τους υπό έμφαση στόχους, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες, μέσω της ανάπτυξης ενός Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης του σχολείου, αναπόσπαστο
μέρος του οποίου αποτελεί το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους.
Η εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση, σηματοδοτεί την έμφαση της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, σε έναν πιο συστηματικό τρόπο μάθησης, που έχει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
●

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και οι
μαθητές/μαθήτριές τους. Με βάση τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των
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●
●

●
●

ζητημάτων που τους απασχολούν, επιλέγεται από τους/τις ίδιους/ίδιες, ένα θέμα που αποτελεί
προτεραιότητα, για την Επαγγελματική τους Μάθηση.
Μελετώνται οι παράγοντες που συμβάλλουν στο θέμα που τους απασχολεί και υλοποιείται
εστιασμένη επιμόρφωση με βάση ειδικά ερωτήματα που οι ίδιοι/ίδιες οι εκπαιδευτικοί έχουν.
Σχεδιάζονται και υλοποιούνται κατάλληλες βελτιωτικές δράσεις, εντός του σχολείου, προκειμένου
να βελτιωθεί τόσο η μάθηση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο θέμα, όσο και οι διαστάσεις
που αφορούν τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους.
Οι ίδιοι/ίδιες οι εκπαιδευτικοί, αξιολογούν τις δράσεις και τα αποτελέσματα των δράσεων σε
σχέση με το θέμα και λαμβάνουν αποφάσεις για τη συνέχεια των δράσεών τους.
Τόσο η εστιασμένη επιμόρφωση, όσο και οι δράσεις εντός του σχολείου μπορούν να
υλοποιηθούν μέσω αξιοποίησης προγραμμάτων και δράσεων που προσφέρει το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, οι οικείες διευθύνσεις του ΥΠΠAN, τα πανεπιστήμια ή άλλοι φορείς, νοουμένου ότι
σχετίζονται με το υπό έμφαση ζήτημα που απασχολεί τους/τις εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής
μονάδας.

Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, τα σχολεία
είχαν στη διάθεσή τους την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου,(http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1580&Itemid=45
6&lang=el), στην οποία είχαν τη δυνατότητα να σημειώσουν το θέμα και τον σχετικό στόχο (έναν ή
περισσότερους), που έθεσαν υπό προτεραιότητα, να καταχωρίσουν, σε συντομία, δράσεις
(επιμορφωτικές, συνεργατικές και άλλες), που οργάνωσαν και υλοποίησαν για το θέμα, καθώς και να
αποτυπώσουν, στη βάση αναστοχαστικών ερωτημάτων, την αξιολόγηση των δράσεων και των
αποτελεσμάτων τους (διαμορφωτικά τον Φεβρουάριο- Μάρτιο και τελικά τον Μάιο - Ιούνιο).
Παράλληλα, είχαν στη διάθεσή τους ηλεκτρονική τράπεζα υλικού (π.χ. δείγματα εντύπων διάγνωσης
αναγκών, εισηγήσεις για δράσεις), προτάσεις για συνεργασίες με το ΥΠΠAN ή άλλα ιδρύματα και
φορείς, καθώς και άλλες οδηγίες μέσω εγκυκλίων (π.χ. ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης).
Παράλληλα, για την εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση, δόθηκε, όπως
κάθε χρόνο, η δυνατότητα, σε μικρό αριθμό σχολείων, όλων των βαθμίδων, να ενταχθούν
προαιρετικά στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Το ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης προσφέρθηκε, κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021, για έβδομη συνεχή χρονιά, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογίες
επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας (π.χ. έρευνα-δράση,
lesson study, quality teaching rounds approach, case study), θέτοντας τους/τις ίδιους/ίδιες και
τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους στο επίκεντρο των αποφάσεων και των δράσεων. Κατά τη σχολική
χρονιά 2020-2021, συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης συνολικά
σαράντα τέσσερα (44) σχολεία: τέσσερα (4) νηπιαγωγεία, είκοσι έξι (26) δημοτικά σχολεία, δεκατρία
(13) σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ένα (1) σχολείο Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της διευρυμένης εφαρμογής/υλοποίησης της Ενιαίας
Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, διοργάνωσε διαδικτυακή Ημερίδα (3 Ιουνίου 2021), που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς
και στελέχη όλων των βαθμίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ημερίδα διεξήχθη διαδικτυακά λόγω
των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19. Η Ημερίδα εστίασε στο ζήτημα των αξόνων
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης και της επιτυχούς δικτύωσης
των σχολικών μονάδων, ως μέσου αλλαγής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, με σκοπό την
ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. Στην Ημερίδα
λειτούργησαν παράλληλα διαδικτυακά Εργαστήρια σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος των Εργαστηρίων
αφορούσε στους άξονες αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Μάθησης, ενώ
το δεύτερο μέρος των Εργαστηρίων αφορούσε στη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των
σχολείων. Οι εργασίες της ολομέλειας της Ημερίδας, βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
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5.1.1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης, έχουν ως στόχο να καταστήσουν τον
ηγέτη ενός σχολείου, ικανό να στηρίξει και να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του σχολείου, ώστε
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αφού το σχολείο, ως
ανοικτό κοινωνικό σύστημα, επηρεάζεται από τις αλλαγές και τις αυξημένες απαιτήσεις του
εξωτερικού περιβάλλοντος, στην προσπάθεια παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα
εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο σχολικής ηγεσίας, για εκσυγχρονισμό του Κυπριακού
Εκπαιδευτικού Συστήματος και συνδέονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εκπαιδευτική ηγεσία και τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις για το θέμα. Η βασική προτεραιότητα
στα Προγράμματα Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης, είναι η διασύνδεση της θεωρίας με
την πράξη.
Για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης που
προσφέρθηκαν, ήταν τα ακόλουθα:
● Πρόγραμμα επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών/Διευθυντριών:
Στο
Πρόγραμμα
συμμετείχαν
πενήντα
τρείς
(53)
Νεοπροαχθέντες/Νεοπροαχθείσες
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
και
τριάντα
ένας
(31)
Νεοπροαχθέντες/Νεοπροαχθείσες Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
▪ Το περιεχόμενο του Προγράμματος, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών
ενοτήτων, με είκοσι έξι (26) τρίωρες, διαδικτυακές συναντήσεις (μέσω MS TEAMS), λόγω των
μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19, και αφορούσαν στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
• Ενότητα 1: Εφαρμογή Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ
• Ενότητα 2: Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας
• Ενότητα
3:
Προγραμματισμός
Οργάνωσης/Διοίκησης/Λειτουργίας
της
Σχολικής
Μονάδας
• Ενότητα 4: Ανάπτυξη της Κουλτούρας και του Κλίματος
• Ενότητα 5: Εκπαιδευτική Ηγεσία - Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ενότητα 6: Προαγωγή της Διδασκαλίας και της Μάθησης
Στις περιπτώσεις των Νεοπροαχθέντων/Νεοπροαχθεισών Διευθυντών/Διευθυντριών Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης, λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ο θεσμός του Μέντορα Διευθυντή, κατά τον
οποίο οι Νεοπροαχθέντες/Νεοπροαχθείσες Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης, είχαν τέσσερεις (4) ολοήμερες συναντήσεις στο σχολείο του Μέντορα
Διευθυντή/Διευθύντριας. Οι συναντήσεις αυτές, όπου το επέτρεπαν οι συνθήκες, γινόντουσαν είτε δια
ζώσης στο σχολείο του Μέντορα, είτε διαδικτυακά.
Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:
Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν εκατόν δεκαπέντε (115) Βοηθοί Διευθυντές (ΒΔ) Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
●

•

•
•
•

Το περιεχόμενο του Προγράμματος, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των πιο κάτω πέντε (5)
θεματικών ενοτήτων, με είκοσι τρεις (23) τρίωρες, διαδικτυακές συναντήσεις (μέσω MS
TEAMS), λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του COVID-19:
Ενότητα 1: Εφαρμογή Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ
Ενότητα 2: Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας
Ενότητα 3: Προγραμματισμός Οργάνωσης/Διοίκησης/Λειτουργίας της Σχολικής
Μονάδας
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•
•

Ενότητα 4: Εκπαιδευτική Ηγεσία - Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
Ενότητα 5: Προαγωγή της Διδασκαλίας και της Μάθησης

5.1.1.3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η διεξαγωγή των Σεμιναρίων, σε Σχολική Βάση, πραγματοποιείται, κατά τον χρόνο λειτουργίας των
σχολείων, με ομάδες ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας ή κατά τις συνεδρίες
προσωπικού. Στόχος των Σεμιναρίων, πέρα από την ενημέρωση, είναι η στήριξη και η εφαρμογή
συγκεκριμένων πρακτικών και σχεδίων δράσης, στη θεματική περιοχή που επέλεξε η σχολική
μονάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
καλύπτοντας μεγάλο μέρος του εύρους των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μια από τις βασικές
προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων Βάσης, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα
στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη.
Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, προσφέρονται για να ικανοποιήσουν επιμορφωτικές/μαθησιακές
ανάγκες. όλων των σχολείων:
•
•
•
•

Κοινοτικά, Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τα Σεµινάρια Σχολικής Βάσης, αφορούν σε συγκεκριµένο θέµα, το οποίο επιλέγει η σχολική µονάδα
και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Ενημερωτικές Διαλέξεις
Σκοπός των ενηµερωτικών διαλέξεων είναι η γενική ενηµέρωση πάνω στο θέµα που θα επιλεγεί από
τη σχολική µονάδα και περιλαµβάνει σύντοµες εισηγήσεις για πρακτικές εφαρµογές. Έχουν διάρκεια
τουλάχιστον µια ώρα. Απευθύνονται σε µικρές οµάδες εκπαιδευτικών, που προέρχονται από την ίδια
σχολική µονάδα (οµάδες ειδικοτήτων για τη Μέση εκπαίδευση), σε πρωινό µη διδακτικό χρόνο, ή σε
όλους τους εκπαιδευτικούς µιας σχολικής µονάδας (κατά την ώρα της Παιδαγωγικής Συνεδρίας ή
Συνεδρίας Προσωπικού (χρονικής διάρκειας τουλάχιστο µιας ώρας). Σε µικρές σχολικές µονάδες
µπορούν να συµµετέχουν στο ενηµερωτικό Σεµινάριο σχολικές µονάδες ή και εκπαιδευτικοί που
βρίσκονται πλησίον της σχολικής µονάδας που οργανώνει το Σεµινάριο.
β) Βιωματικά Εργαστήρια
Τα βιωματικά Εργαστήρια διεξάγονται για συγκεκριμένα θέµατα και κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις, οι οποίες συναποφασίζονται µε τον/την λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (π.χ.
αριθμός συµµετεχόντων/συμμετεχουσών, διαμόρφωση αίθουσας, κ.ά.).
Τα Σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης εντάσσουν τα
Σεμινάρια στον κύκλο υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης. Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση
διακρίνονται, επίσης, σε σεμινάρια που αφορούν σε Γενικά Θέματα και σεμινάρια, σε Σεμινάρια που
αφορούν τη Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων.
Κάθε σχολείο, μπορεί να υποβάλει αίτηση για δύο σεμινάρια σε Σχολική Βάση, ένα από κάθε
κατηγορία (ένα σεμινάριο για Γενικά Θέματα ή/και ένα σεμινάριο Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων),
μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, 257 Σεμινάρια σε Σχολική Βάση
για Γενικά Θέματα και 64 Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν στη Διδακτική Γνωστικών
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Αντικειμένων σε σχολεία όλων των βαθμίδων. Λόγω της πανδημίας, κατά τη φετινή σχολική χρονιά,
αρκετά σεμινάρια υλοποιήθηκαν διαδικτυακά. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί
Σεμιναρίων ανά επαρχία κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.
Πίνακας 1: Σεμινάρια σε Σχολική Βάση (Γενικά Θέματα) και Σεμινάρια σε Σχολική Βάση
(Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων)
ΕΠΑΡΧΙΑ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΉ ΒΑΣΗ
97
59
49
29
23
257

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)
23
120
9
68
17
66
9
38
6
29
64
321

Στον Πίνακα 2 αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί Σεμιναρίων ανά βαθμίδα.
Πίνακας 2: Σεμινάρια σε Σχολική Βάση (Γενικά Θέματα) και Σεμινάρια σε Σχολική Βάση
(Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων)
ΒΑΘΜIΔΑ
ΣΕΜΙΝAΡΙΑ
ΣΕ
ΣΕΜΙΝAΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚH ΒAΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
(ΔΙΔΑΚΤΙΚH
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)
Προδημοτική 87
33
120
Δημοτική
147
29
176
Μέση Γενική
21
1
22
Μέση Τεχνική 2
1
3
ΣΥΝΟΛΟ
257
64
321

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Τα Σεμινάρια για Γονείς έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους γονείς, καθώς αυτοί αποτελούν
σημαντικό παράγοντα σχολικής αποτελεσματικότητας. Διεξάγονται από Λειτουργούς του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
(ΠΙ),
όπως
επίσης
και
από
εξωτερικούς/εξωτερικές
συνεργάτες/συνεργάτιδές του, οι οποίοι/οποίες επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία
διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων, γίνεται κυρίως σε απογευματινό
χρόνο και μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς
υλοποίησης των Σεμιναρίων για Γονείς, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της
σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη.
Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σεμινάρια για Γονείς, μέσω
του λογαριασμού του συνδέσμου γονέων, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του ΠΙ, στη
διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κατηγορία «Σεμινάρια για Γονείς»). Η αίτηση για τα
Σεμινάρια για Γονείς μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, ο/η
οποίος/οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια
του σχολείου. Κάθε Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα Σεμινάριο
για Γονείς.
Τα Σεμινάρια για Γονείς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Ενημερωτικές Διαλέξεις
Οι ενημερωτικές διαλέξεις αφορούν συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επιλέγει η σχολική μονάδα, μέσα
από θεματικές περιοχές που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σκοπός των ενημερωτικών
διαλέξεων είναι µία γενική ενημέρωση πάνω στο θέμα και περιλαμβάνει σύντομές πρακτικές
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εισηγήσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς µε τα παιδιά τους. Απευθύνονται σε όλους τους
γονείς μιας σχολικής μονάδας (σε μικρές σχολικές μονάδες συστήνεται οι Σύνδεσμοι Γονέων να
διοργανώνουν µε άλλους Συνδέσμους γειτονικών κοινοτήτων ενημερωτικές διαλέξεις). O χρόνος
διεξαγωγής τους είναι απογευματινός ή και βραδινός.
β) Βιωματικά Εργαστήρια
Βιωματικά εργαστήρια διεξάγονται για συγκεκριμένα θέματα και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι
οποίες συναποφασίζονται µε τον/τη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τη Διεύθυνση του
σχολείου και τον Σύνδεσμο Γονέων. Απευθύνονται σε ομάδες γονέων ή σε ομάδες παιδιών και
γονέων.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα (14) Σεμινάρια για
Γονείς από σχολεία όλων των βαθμίδων. Λόγω της πανδημίας, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αρκετά
σεμινάρια διεξήχθησαν διαδικτυακά. Στον Πίνακα 3 αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί Σεμιναρίων
ανά επαρχία.
Πίνακας 3: Σεμινάρια για Γονείς ανά επαρχία
ΕΠΑΡΧΙΑ
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
11
2
0
0
1
14

Στον Πίνακα 4 αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί Σεμιναρίων ανά βαθμίδα.
Πίνακας 4: Σεμινάρια για Γονείς ανά βαθμίδα
ΒΑΘΜΙΔΑ
Προσχολική
Δημοτική
Ειδική
Μέση Γενική
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
4
7
1
2
14

Στα σεμινάρια σε σχολική βάση και σεμινάρια για γονείς, διδάσκοντες/διδάσκουσες είναι Λειτουργοί
του ΠΙ και εξωτερικοί/εξωτερικές συνεργάτες/συνεργάτιδες, οι οποίοι/οποίες επιλέγονται μέσα από
σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών.
5.1.1.4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στο Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης περιλαμβάνονται σεμινάρια για τους
εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας ξεχωριστά και σεμινάρια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Τα προαιρετικά σεμινάρια προσφέρονται σε απογευματινό ή μη
εργάσιμο χρόνο και αξιοποιούν τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της διά ζώσης
διδασκαλίας. Αποσκοπούν στην προαγωγή της συνεκτικότητας, της συνέχειας και της συνέπειας της
γνώσης και της μεθοδολογίας στην κάθε βαθμίδα και μεταξύ των διαφορετικών βαθμίδων και, ως εκ
τούτου, ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Παράλληλα,
επιδιώκουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή στις σχολικές μονάδες. Για τον λόγο
αυτό, ενθαρρύνεται η σύνδεση του θεσμού των Προαιρετικών Σεμιναρίων με τον θεσμό των
Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο σχεδιασμό της επαγγελματικής μάθησης των
εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Γενικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, Ειδικής Διδακτικής
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Η θεματολογία προκύπτει μέσα από διαδικασία διερεύνησης
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αναγκών που εφαρμόζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και από τις προτάσεις που κατατίθενται
από τις Διευθύνσεις των διαφορετικών βαθμίδων Εκπαίδευσης.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, πραγματοποιήθηκαν εβδομήντα εννέα (79) σεμινάρια, εκ των
οποίων τα πενήντα δύο (52) απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Επτά (7)
σεμινάρια αφορούσαν εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης, εννέα (9) σεμινάρια αφορούσαν
εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, εννέα (9) σεμινάρια οργανώθηκαν για εκπαιδευτικούς Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης και δύο (2) σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Λόγω της πανδημίας COVID-19, τα εβδομήντα
επτά (77) σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και μόνο δύο (2) σεμινάρια έγιναν διά ζώσης.
Στα προαιρετικά σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά χίλιοι τριακόσιοι τριάντα τέσσερις (1334)
εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στον Πίνακα 5 αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στα Προαιρετικά Σεμινάρια ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Πίνακας 5: Συμμετοχές στα Προαιρετικά Σεμινάρια ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ
Προσχολική
351
Δημοτική
540
Ειδική
27
Μέση Γενική
376
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και
40
Κατάρτιση
ΣΥΝΟΛΟ
1334

5.1.1.5 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ- ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
● Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Σκοπός της «Ημέρας Εκπαιδευτικού» Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είναι, τα σχολεία να υιοθετήσουν το σκεπτικό της επιμόρφωσης, με
κέντρο το Σχολείο. Διοργανώνοντας, κατά προτεραιότητα, ενδοσχολική επιμόρφωση, που να
ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών τους και στις ιδιαιτερότητες του
Σχολείου.
Λόγω της πανδημίας COVID 19, κρίθηκε απαραίτητο, όπως τη σχολική χρονιά 2020-2021, με
απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, να αναβληθεί η πραγματοποίηση της «Ημέρας Εκπαιδευτικού», που
θα διεξαγόταν στις 17 Δεκεμβρίου του 2020 και στις αρχές Μαρτίου 2021.
● Προσχολική, Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση
Σκοπός του Διήμερου Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης είναι η
επιμόρφωση και η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στη βάση των ιδιαίτερών τους
αναγκών.
To Διήμερο Εκπαιδευτικού Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης
διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης, από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2021.
Προσφέρθηκαν, συνολικά, εκατό οχτώ (108) σεμινάρια για επιμόρφωση εκπαιδευτικών Προσχολικής,
Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Διημέρου Εκπαιδευτικού. Λόγω της πανδημίας
COVID-19 και των σχετικών πρωτοκόλλων, οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μεθοδολογία
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεκατρία (13) σεμινάρια αφορούσαν νηπιαγωγούς,
επτά (7) σεμινάρια αφορούσαν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, ογδόντα δύο (82) σεμινάρια
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οργανώθηκαν για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και επτά (7) σεμινάρια αφορούσαν όλους
τους εκπαιδευτικούς. Κάθε εκπαιδευτικός Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, παρακολούθησε δύο
διαφορετικά θέματα σεμιναρίων, ενώ οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης συμμετείχαν σε μία
επιμόρφωση τεσσάρων δίωρων συναντήσεων, στο χρονικό πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικού. Στα σεμινάρια, συμμετείχαν, συνολικά, 4958 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 742 ήταν
νηπιαγωγοί, 647 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και 3569 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης.

5.1.1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας των καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρακολουθήσουν Ειδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Το Πρόγραμμα
προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αποσκοπεί στη γνωριμία των υποψηφίων με
το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία
(Γυμνασιακού και Λυκειακού κύκλου), καθώς και στην κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας
σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Το Πρόγραμμα προσφέρθηκε από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και σε αυτό
συμμετείχαν εικοσιπέντε (25) υποψήφιοι, οι οποίοι κλήθηκαν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας να το παρακολουθήσουν. Το Πρόγραμμα ήταν διάρκειας διακοσίων (200) εκπαιδευτικών
περιόδων, οι οποίες καλύφθηκαν σε σαράντα (40) συναντήσεις, πέντε (5) διδακτικών περιόδων,
διάρκειας 45΄ η κάθε μία.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες καθηγητές/καθηγήτριες Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας, που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, είχαν την υποχρέωση να
αναπτύξουν τρεις μικρές εργασίες και μία μείζονα εργασία, χρησιμοποιώντας υλικά και μέσα
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
5.1.1.7 ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ»
Η Σειρά Σεμιναρίων, με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» οργανώνεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης. Στοχεύει στη διάχυση της
γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, σε θέματα που αντικατοπτρίζουν τα δικά τους
ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών
σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. Παράλληλα, προώθησε
την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα και σε
αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Το
Πρόγραμμα, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και προσφέρθηκε, για πρώτη φορά,
τη σχολική χρονιά 2016-17.
Τη σχολική χρονιά 2020-21 συνολικά, προσφέρθηκαν δεκαέξι (16) σεμινάρια, από έντεκα (11)
εισηγητές/εισηγήτριες (εκπαιδευτικοί Προσχολικής, Δημοτικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης). Στα
Σεμινάρια προγραμματίστηκε να συμμετέχουν επίσης και εννέα (9) λειτουργοί του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ως σχολιαστές/σχολιάστριες σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν
διαδικτυακά. Συνολικά, παρακολούθησαν τα σεμινάρια τετρακόσιοι πενήντα τρεις (453) εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων.
Το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων κάλυψε επτά (7) ευρύτερες θεματικές ενότητες ως ακολούθως:
•
•
•
•

Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδασκαλία
Εκπαιδευτική Έρευνα
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
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•
•
•

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
Προσχολική Εκπαίδευση
Ψυχολογία

Η κάθε εισήγηση είχε διάρκεια μιάμισης (1.5) ώρας και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες έλαβαν
δίπλωμα συμμετοχής, για κάθε μία από τις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν.

5.1.1.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρόσφερε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για
τους/τις αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες εκπαιδευτικούς.
Σκοπός του Προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των αντικαταστατών εκπαιδευτικών σε νομοθετικά
και διοικητικά ζητήματα του Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος και παιδαγωγικά-μεθοδολογικά
θέματα, για οργάνωση και εφαρμογή αποτελεσματικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, με βάση το
Αναλυτικό Πρόγραμμα, ώστε να οργανώνουν αποτελεσματικότερα την περίοδο αντικατάστασης που
καλούνται να υπηρετήσουν.
Το Πρόγραμμα περιλάμβανε πέντε (5) δίωρες απογευματινές συναντήσεις στις οποίες αναπτύχθηκαν
αντίστοιχα οι παρακάτω θεματικές:
•
•
•
•
•

Νομοθετικά και Διοικητικά Ζητήματα
Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές και Σχεδιασμός Μαθήματος
Αναλυτικό Πρόγραμμα και Αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας
Θέματα Αποτελεσματικής Διδασκαλίας
Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Τάξης και Αποτελεσματική Αντικατάσταση

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, συνολικά εκατό τέσσερις (104)
αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τριάντα (30) προέρχονταν από την
Προσχολική Εκπαίδευση, τριάντα οχτώ (38) από τη Δημοτική Εκπαίδευση και τριάντα έξι (36) από τη
Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
5.1.1.9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Στόχος του Σεμιναρίου «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Γενική
Εκπαίδευση», είναι η προώθηση της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ των
μάχιμων εκπαιδευτικών, για θέματα διδακτικής της Φυσικής και για αποτελεσματικές διδακτικές
προσεγγίσεις, που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην τάξη. Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται από
μάχιμους/μάχιμες εκπαιδευτικούς διδακτικές πρακτικές σε συγκεκριμένα θέματα διδακτικής της
Φυσικής. Τις συναντήσεις του Σεμιναρίου μπορούν να παρακολουθούν όσοι/όσες εκπαιδευτικοί
Φυσικής το επιθυμούν.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) συναντήσεις του Σεμιναρίου,
όλες εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων, στις οποίες παρουσιάστηκαν είκοσι μία (21) διδακτικές
προτάσεις από εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς. Στις συναντήσεις του Σεμιναρίου δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής και στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Το Πρόγραμμα των συναντήσεων και το διδακτικό
υλικό κάθε συνάντησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου, στον ιστοχώρο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου:
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=356&lang=el
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5.1.1.10 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, πραγματοποίησε τριάντα (30)
Εξειδικευμένα Σεμινάρια και ενενήντα τρεις (93) Ημερίδες - Συνέδρια, σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ και άλλους φορείς. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν θεωρητική πλαισίωση
και εφαρμογές με εργαστήρια και πραγματοποιήθηκαν, κυρίως, από λειτουργούς του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και του ΥΠΠΑΝ και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή/και με
εξωτερικούς και πανεπιστημιακούς συνεργάτες. Τριάντα έξι (36) από τις ενενήντα τρεις (93) Ημερίδες
αφορούσαν στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το Microsoft Teams, λόγω των έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών που είχαν προκύψει για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
για τη διοργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων/διδασκαλιών. Συνολικά, σε όλες τις δράσεις υπήρξαν
7514 επιτυχημένες συμμετοχές, εκ των οποίων οι οκτακόσιες τρεις (803) ήταν στα Εξειδικευμένα
Σεμινάρια και οι έξι χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (6711) στις Ημερίδες -Συνέδρια.
Οι δράσεις αυτές είχαν προβληθεί στις ιστοσελίδες των διαφορετικών βαθμίδων του ΥΠΠΑΝ, στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΥΠΠΑΝ και του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτο. Οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19.
5.1.1.11 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΠΑΝ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συνέχισε τη στήριξη των σχολείων
και εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ, για έβδομη
συνεχόμενη χρονιά. Η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ, βασίζεται στην προσέγγιση ολόκληρης
της σχολικής μονάδας, αξιοποιεί μια ευρεία αντίληψη του ρατσισμού σε όλες του τις μορφές, ώστε να
περιλαμβάνει όλα τα είδη διακρίσεων. Παρέχει, επίσης, στα σχολεία και στους/στις εκπαιδευτικούς
ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης και πρόληψης ρατσιστικών περιστατικών, το οποίο μπορούν
να προσαρμόσουν στις ιδιαίτερές τους ανάγκες προτού το υιοθετήσουν και εφαρμόσουν στην πράξη
και το οποίο εντάσσεται στο ενιαίο σχέδιο βελτίωσης της σχολικής μονάδας.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των
εκπαιδευτικών, συντονίζει το πρόγραμμα υποστήριξης της εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής.
Σκοπός είναι η ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την εφαρμογή της
αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ. Στις επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021 συμμετείχαν σχολεία και εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες και
επαρχίες. Συγκεκριμένα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει ή έχει συμβάλει στην
υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
1.

Δημιουργία δικτύου υποστήριξης σχολείων, με την τελική συμμετοχή τριάντα δύο (32) σχολείων
που ζήτησαν πρόσθετη υποστήριξη στην εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής (βλ.
Παράρτημα Β). Προγραμματισμός και υλοποίηση διαδικτυακών επιμορφωτικών και
ενημερωτικών συναντήσεων του δικτύου, ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγική συνάντηση
Βήματα Εφαρμογής & Ρατσισμός/Αντιρατσισμός στον Αθλητισμό
Μισαναπηρισμός Ομοφοβία/Τρανσφοβία/Σεξισμός
Εκπαίδευση για την ειρήνη μέσα από το Πρόγραμμα IMAGINE
Διδασκαλία και διαχείριση αμφιλεγόμενων θεμάτων
Αναστοχασμός για τη φετινή σχολική χρονιά

2. Συνεχής ανανέωση ιστοσελίδας για την Αντιρατσιστική Πολιτική, στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
http://admin.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lang=el
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3. Απευθείας επικοινωνία με Λειτουργό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου για
υποστήριξη των σχολείων που εφαρμόζουν την αντιρατσιστική πολιτική (kodikas@cyearn.pi.ac.cy και
22402367).
Ο απολογισμός για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για τη σχολική χρονιά
2020-2021 προκύπτει από ανάλυση των δηλώσεων που στάλθηκαν στο ΠΙ, μέσω της Φόρμας 2,
«Ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών» τον Ιούνιο 2021 (εγκύκλιος Αρ. Φακ. 12.20.02, ημερ.
1/6/2021). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα από την ανάλυση των ετήσιων αναφορών.
Συνολικά, ανταποκρίθηκαν εκατόν είκοσι τέσσερα (124) σχολεία από όλες τις επαρχίες και βαθμίδες.
Από τα 124 σχολεία που απέστειλαν τις ετήσιες αναφορές, τα ογδόντα έξι (86) δεν κατέγραψαν κανένα
ρατσιστικό περιστατικό ενώ τα τριάντα οχτώ (38) κατέγραψαν συνολικά εκατό είκοσι τέσσερα (124)
ρατσιστικά περιστατικά. Συγκεκριμένα, τα τριάντα οχτώ (38) σχολεία κατέγραψαν από ένα (1) μέχρι
δεκατρία (13) ρατσιστικά περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα ρατσιστικά περιστατικά,
σύμφωνα με τις αναφορές των σχολείων, βασίστηκαν στα ακόλουθα κριτήρια διαφορετικότητας, ως
ακολούθως:
Πίνακας 6: Κριτήρια διαφορετικότητας με τα οποία συνδέθηκαν τα αναφερθέντα ρατσιστικά
περιστατικά
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γλώσσα

5

Εθνικότητα

28

Ηλικία

59

Ικανότητες

23

Χρώμα

13

Άλλη ιδιαιτερότητα

5

Φύλο

9

Σεξουαλικός Προσανατολισμός

5

Θρησκεία

3

Ταυτότητα Φύλου

3

Πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις

6

Κοινότητα

9

Αναπηρία

1

Καθεστώς Παραμονής στη Χώρα

1

Οι θύτες και τα θύματα αποτελούνταν κυρίως από μαθητές/μαθήτριες και σε λιγότερες περιπτώσεις
από εκπαιδευτικούς ή άλλα μέλη της της σχολικής κοινότητας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 7: Θύτες και θύματα σε αναφερθέντα ρατσιστικά περιστατικά
ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΘΥΜΑΤΑ
Μαθητές/Μαθήτριες
Εκπαιδευτικοί
Άλλα μέλη Σχολικής Κοινότητας
ΣΥΝΟΛΟ

120
9
2
131

ΘΥΤΕΣ
135
10
4
149

Τα περισσότερα ρατσιστικά περιστατικά που καταγράφηκαν, έλαβαν χώρα στην αυλή και στην τάξη
και λιγότερα στο γήπεδο και στους διαδρόμους του σχολείου. Παράλληλα, καταγράφηκαν, σε
μικρότερους αριθμούς, περιστατικά που συνέβησαν εκτός σχολείου και σε άλλους χώρους (π.χ.
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αποδυτήρια, λεωφορείο, τουαλέτες). Οι περισσότερες αναφορές στους/στις υπεύθυνους/υπεύθυνες
εκπαιδευτικούς έγιναν από το/τα θύμα/θύματα. Οι περισσότερες αναφορές στους/στις
υπεύθυνους/υπεύθυνες εκπαιδευτικούς έγιναν από το/α θύμα/τα.
Περαιτέρω πληροφορίες και υλικό για τα Προγράμματα του Τομέα Επιμόρφωσης, είναι διαθέσιμα
στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://admin.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lang=el
5.1.1.12 ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οργάνωσε, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, Δίκτυα
Σχολείων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, για υποστήριξη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας. Η δράση αυτή εντάσσεται σε έναν από τους πέντε (5) άξονες του Κειμένου Πολιτικής για
την ένταξη των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό
σύστημα, ο οποίος αφορά στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα,
ακολουθείται η Εισήγηση 10 της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Ομοτίμων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Μάρτιος 2019) που αναφέρεται σε «διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτικών
και σχολείων»
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, λειτούργησαν δύο δίκτυα υποστήριξης σχολείων δημοτικής
εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Μέσω των δικτύων, τα σχολεία
έτυχαν ολόχρονης υποστήριξης, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με
μεταναστευτική βιογραφία, καθώς και για τους τρόπους εφαρμογής του νέου ενιαίου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών, για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Το ένα δίκτυο λειτούργησε για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, με στόχο την επιμόρφωση
των νηπιαγωγών, σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας που δεν έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς πραγματοποιήθηκαν δράσεις σύγχρονης επικοινωνίας (διαδικτυακές συναντήσεις), καθώς και
ασύγχρονης επικοινωνίας (διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), με
στόχο την ανταλλαγή υλικού και διδακτικών πρακτικών, στη βάση του νέου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Κύπρο. Στο
δίκτυο δήλωσαν συμμετοχή πενήντα οκτώ (58) εκπαιδευτικοί.
Το δεύτερο δίκτυο, λειτούργησε για εκπαιδευτικούς και διευθυντές/διευθύντριες δημοτικής
εκπαίδευσης. Στόχος της λειτουργίας των δικτύων δημοτικής εκπαίδευσης, αποτέλεσε η υποστήριξη
όλων των εμπλεκομένων στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (διευθυντών/διευθυντριών,
εκπαιδευτικών γενικής τάξης, εκπαιδευτικών ελληνικής ως δεύτερης) για την ολιστική προσέγγιση του
θέματος. Οι επιμορφώσεις περιλάμβαναν καθοδήγηση για την κατανομή των περιόδων ενισχυτικής
διδασκαλίας, την παροχή επεξηγήσεων για τη χορήγηση των διαγνωστικών δοκιμίων, των δοκιμίων
ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης, την ενημέρωση για πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας κατά τη διάρκεια των περιόδων ενίσχυσης αλλά και στη γενική τάξη, όπως και για
τους τρόπους συνεργασίας των υπεύθυνων τμημάτων με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και για την εφαρμογή από τα σχολεία ολιστικότερων
προσεγγίσεων στην υποδοχή και ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Οι εκπαιδευτικοί
έτυχαν επίσης επιμόρφωσης από την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του νέου Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, σχετικά με το Αναλυτικό και μεθόδους δημιουργίας
δραστηριοτήτων. Στο δίκτυο δημοτικής εκπαίδευσης, έκαναν εγγραφή εκατόν δεκατέσσερα (114)
άτομα. Το δίκτυο δημοτικής λειτούργησε με τη μέθοδο της μικτής μάθησης και περιλάμβανε
συνδυασμό διά ζώσης συναντήσεων με διαδικτυακές συναντήσεις, καθώς και σύγχρονη και
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ασύγχρονη επικοινωνία (διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Οι
συναντήσεις θα συνεχιστούν και κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.
Στην περίπτωση της Μέσης Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, λειτούργησαν δύο
Δίκτυα Εκπαιδευτικών. Το «Δίκτυο φιλολόγων που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα» με
τη συμμετοχή όλων των Φιλολόγων που διδάσκουν στα προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Το Δίκτυο λειτούργησε μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε αυτό συμμετείχαν ογδόντα τρεις (83) φιλόλογοι. Η διάδραση μεταξύ
των εκπαιδευτικών και οι επιμορφωτικές δράσεις λειτούργησαν σύγχρονα, με διαδικτυακές
συναντήσεις με τη χρήση εργαλείων ομαδικής τηλεδιάσκεψης σε προκαθορισμένο εργάσιμο χρόνο
που ανακοινώθηκε μέσω εγκυκλίων στους/στις φιλολόγους, καθώς και ασύγχρονα, με ανταλλαγή
ιδεών και υλικού μέσω του ειδικά σχεδιασμένου μαθήματος στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης
(Moodle) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στόχος της λειτουργίας του Δικτύου, ήταν η ενδυνάμωση των φιλολόγων σε σύγχρονες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με έμφαση στις “Βασικές αρχές
και εφαρμογές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα” καθώς
ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Ενιαίου ΑΠΣ για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Η διάδραση
μεταξύ των φιλολόγων εστίασε ακόμη στην ανταλλαγή εισηγήσεων και καλών πρακτικών σε θέματα
υποδοχής και ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο. Η επιλογή
της θεματολογίας των επιμορφωτικών δράσεων έγινε στη βάση ερωτηματολογίου για διάγνωση των
αναγκών των εκπαιδευτικών και στο τέλος της σχολικής χρονιάς έγινε αξιολόγηση της συμμετοχής στο
Δίκτυο από τους/τις φιλολόγους. Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και κατά τη σχολική χρονιά
2021 - 2022.
Στο δεύτερο Δίκτυο που λειτούργησε μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για
τη Μέση Εκπαίδευση, συμμετείχαν καθηγητές/καθηγήτριες Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
(Φυσικής και Βιολογίας) που διδάσκουν σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία. Στο
πλαίσιο του Δικτύου έγιναν επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα “Βασικές αρχές και εφαρμογές της
διδασκαλίας γλώσσας μέσω περιεχομένου μαθημάτων γνωστικού αντικειμένου” και παραγωγή
διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων σε αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά. Στο
Δίκτυο συμμετείχαν εκατόν σαράντα ένας/μία (141) εκπαιδευτικοί.
5.1.1.13 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΡΑ.Σ.Ε.+
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, από τον Σεπτέμβριο 2021, παρείχε υποστήριξη σε σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+
μέσω διοργάνωσης επιμορφωτικών/ενημερωτικών συναντήσεων σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/
εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+.
Στην Προδημοτική Εκπαίδευση διοργανώθηκαν δύο διαφορετικά σεμινάρια, τα οποία προσφέρθηκαν
δύο φορές το καθένα διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια συνεδρίας προσωπικού και σε απογευματινό
χρόνο. Τα σεμινάρια αφορούσαν: α) στη συνεργασία του/της νηπιαγωγού και του εκπαιδευτή/
εκπαιδεύτριας ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και β) στα εργαλεία/υλικά
που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο.
Στα
σεμινάρια
συμμετείχαν
περίπου
τριακόσιοι/τριακόσιες
(300)
νηπιαγωγοί
και
εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+.
Στη Δημοτική εκπαίδευση, οργανώθηκαν αντίστοιχες επιμορφωτικές διαδικτυακές δράσεις που
αφορούσαν: α) στην ενισχυτική διδασκαλία σε ομάδες μαθητών/μαθητριών εντός ή/και εκτός τάξης και
β) στην ενισχυτική διδασκαλία εκτός τάξης για μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία. Η
πρώτη επιμορφωτική δράση που πραγματώθηκε σε εννέα (9) συναντήσεις/ομάδες, εστίασε στη
συνύπαρξη και συνεργασία του/της εκπαιδευτικού τάξης με τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια
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ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Περίπου εξακόσιοι/εξακόσιες (600)
εκπαιδευτικοί τάξης και (500) πεντακόσιοι/πεντακόσιες
εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+
παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Τη δεύτερη επιμορφωτική δράση σε σχέση με το
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για την ελληνική ως δεύτερη που πραγματώθηκε σε τρεις (3)
συναντήσεις/ομάδες παρακολούθησαν περίπου πεντακόσιοι/πεντακόσιες
(500) εκπαιδευτές/
εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και συμβασιούχοι που διορίστηκαν τον Νοέμβριο στα δημοτικά σχολεία
ΔΡΑ.Σ.Ε.+.
5.1.1.14 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προωθεί Προγράμματα και Επιμορφωτικές Δράσεις για την
Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την ενίσχυση
του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο (2015) και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), για τον νέο στρατηγικό πλαίσιο που αφορά στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, The strategic framework for European cooperation in education and training (ΕΤ 2020).
Έχει ως στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και την ενσωμάτωση της
επιχειρηματικότητας στην Κυπριακή Εκπαίδευση, καθώς η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και
επιχειρηματικότητας αποτελεί ικανότητα διά βίου μάθησης και η στήριξή της θεωρείται ζωτικής
σημασίας, για την αξιοποίηση των νέων ανθρώπων και για την ανάπτυξη, European Framework
(ERF 2007).
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση,
ως μίας ικανότητας διά βίου μάθησης, από το 2016, έχει επεκτείνει τη συνεργασία του με εξωτερικούς
παράγοντες, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα και τοπικές αρχές και πολλαπλασίασε τις παρουσίες σε
προαιρετικά σεμινάρια και σεμινάρια βάσης, με προσφορά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021 οι προγραμματισμένες δράσεις επιμορφώσεις και συνεργασίας δεν
πραγματοποιήθηκαν, λόγω της πανδημίας COVID-19.
5.1.1.15 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Τον Οκτώβριο 2021, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποίησε εξειδικευμένες επιμορφωτικές δράσεις για
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για τη διδασκαλία και υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με
οπτική αναπηρία. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει προγράμματα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών κινητικότητας/προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, για
άτομα με οπτική αναπηρία. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με
θέματα ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξήχθη διαδικτυακά και είχε
διάρκεια 20 περίπου ωρών. Καλύφθηκαν θεματικές όπως κινησιολογία, παιδαγωγικές προσεγγίσεις
για την εκπαίδευσης παιδιών με οπτική αναπηρία, ζητήματα προσβασιμότητας και ένταξης.
Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη βάση σχετικού αιτήματος από το 2017 εκ μέρους της
Επιστημονικής Επιτροπής για την προώθηση μέτρων για την υλοποίηση της νομοθεσίας
Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας (Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής
Νοηματικής Γλώσσας Νόμος 66(Ι)/2006) προχώρησε στη διοργάνωση σχετικού Προγράμματος. Ο
προγραμματισμός και η διοργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης για διερμηνείς και
εκπαιδευτικούς Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας (καθορισμός της διάρκειας, των ωρών διεξαγωγής,
των εισηγητών/εισηγητριών και του περιεχομένου), έγινε με βάση τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας
Κωφών Κύπρου και της Διεύθυνσης της Σχολής Κωφών. Το πρώτο μέρος του Προγράμματος
επιμόρφωσης υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Τα δύο Προγράμματα
επιμόρφωσης έχουν συνολική διάρκεια περίπου 100 ωρών σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας,
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κατανεμημένες σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος (52 + 48 ώρες αντίστοιχα, για διερμηνείς και 56 + 42
ώρες για εκπαιδευτικούς). Και στα δύο προγράμματα επιμόρφωσης, προνοείται αξιολόγηση, ενώ
περιλάμβαναν θεματικές όπως διερμηνεία νοηματικών γλωσσών, γλωσσολογία νοηματικών γλωσσών,
κοινότητα, γλώσσα και κουλτούρα κωφών, διερμηνεία για ειδικούς σκοπούς, αξιολόγηση διερμηνείας,
διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, αναλυτικά προγράμματα Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας,
και αξιολόγηση μαθητών και προγράμματος διδασκαλίας.
5.1.1.16 ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τον Οκτώβριο 2021, συστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το Δίκτυο Σχολείων για την
Υποστήριξη της Φιλαναγνωσίας στην Προσχολική και τη Δημοτική Εκπαίδευση. Τα
θετικά
αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα παιδιά σχολείων που
προωθούσαν τη φιλαναγνωσία σε μικρότερο δίκτυο, που λειτούργησε στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΥΕΜ (Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης), υπογράμμισαν την ανάγκη και το
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για ένα ευρύτερο δίκτυο, επικεντρωμένο σε αυτό το θέμα.
Το Δίκτυο οργανώθηκε με σκοπό να επιμορφώσει τους/τις εκπαιδευτικούς σε θέματα φιλαναγνωσίας,
παιδικής λογοτεχνίας και διδακτικής, να δημιουργήσει αναγνωστικές και συγγραφικές κοινότητες
μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, και να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και
εκπαιδευτικούς, προσφέροντας ευκαιρίες επιμόρφωσης, αναστοχασμού και ανταλλαγής καλών
πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου:
•

Συμμετείχαν σε συναντήσεις με ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα, επικεντρωμένες
στα λογοτεχνικά είδη, την παιδική λογοτεχνία και τον σχεδιασμό διδακτικών δράσεων και
φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων,

•

Κατάρτισαν σχέδιο δράσης, με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας (το σχέδιο δράσης
συνδυάστηκε με το Σχέδιο Δράσης της Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου και το
Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας),

•

Συνεργάστηκαν με άλλα σχολεία και άλλους οργανισμούς, π.χ. τον ΚΣΠΝΒ (Κυπριακό
Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου) και άτομα από τον χώρο του βιβλίου, π.χ.
συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, κ.λπ.,

•

Αντάλλαξαν πρακτικές, και

•

Ανέβασαν υλικό, όπως σχέδια δράσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών σε διαδικτυακό
περιβάλλον μάθησης, δημιουργώντας έτσι έναν χώρο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών
του Δικτύου, αλλά και μια τράπεζα υλικού για τη φιλαναγνωσία που θα αξιοποιηθεί κατά την
παρούσα αλλά και στις επόμενες χρονιές.

Το Δίκτυο λειτούργησε με δεκαέξι (16) σχολεία, δώδεκα (12) δημοτικά και δύο (2) νηπιαγωγεία.
Συνολικά το παρακολούθησαν 261 εκπαιδευτικοί και 2481 παιδιά.
5.1.1.17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει επιμόρφωση τρίμηνης διάρκειας κατόπιν σχετικής απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (αρ. Απόφασης 81.738, ημερ. 2/12/2016),
σε Ομογενείς Εκπαιδευτικούς, που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν κοιτίδες Ελληνισμού και
διδάσκονται τα Ελληνικά ως δεύτερη/ξένη.
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών, στοχεύει να επιμορφώσει τους ομογενείς
εκπαιδευτικούς σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
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γλώσσας, έτσι ώστε να είναι ικανοί να την διδάξουν στις χώρες προέλευσής τους καθώς και να τους
δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία και
πολιτισμό.
Το Πρόγραμμα προσφέρθηκε διαδικτυακά, την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου 2021, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. Τις εισηγήσεις παρακολούθησαν δώδεκα (12)
εκπαιδευτικοί από έξι (6) χώρες: το Αρζεμπαϊζάν, την Αρμενία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την
Ουκρανία και τη Ρωσία.

5.1.1.18 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δημοτικής Εκπαίδευσης προσέφερε εξειδικευμένες διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις με θέμα τη
Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους/τις εκπαιδευτικούς της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΚΕΑ). Λόγω των διαφορετικών αναγκών των δύο
ομάδων (Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην ΚΕΑ και Εκπαιδευτικών στην ΚΕΑ), προσφέρθηκαν δύο
ξεχωριστά Προγράμματα, τα οποία διήρκησαν από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Το
περιεχόμενο των εβδομαδιαίων δίωρων διαδικτυακών επιμορφώσεων, το οποίο συνδύαζε το
θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο εφαρμογής της γνώσης, κάλυπτε βασικές θεματικές περιοχές, όπως
Διδασκαλία γραμματικής-Λάθη στην εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2 - παρεμβάσεις Τεχνολογία και
διδασκαλία της Γ2, Δραστηριότητες για κατανόηση/παραγωγή προφορικού γραπτού λόγου και
Διαφοροποίηση Διδασκαλίας.
Στην ομάδα των Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην ΚΕΑ, ολοκλήρωσαν την επιμόρφωσή τους ογδόντα
ένας/μια (81) συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και στην Ομάδα των Εκπαιδευτικών στην ΚΕΑ είκοσι δύο
(22) συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών έδειξε ότι οι
εκπαιδευτικοί παρέμειναν ικανοποιημένοι από τα Σεμινάρια και τις τεχνικές, πρακτικές και στρατηγικές
που παρουσιάστηκαν και μπορούν να εφαρμοστούν στις τάξεις τους και το Πρόγραμμα θα
επαναληφθεί και τη νέα σχολική χρονιά.
5.1.1. 19 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ο Τομέας Επιμόρφωσης συμμετείχε κατά το 2021 σε σειρά ευρωπαϊκών έργων που συνδέονται με
ευρύ φάσμα περιοχών και προτεραιοτήτων της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών:
“EMCI - European MediaCoach Initiative”, Erasmus Plus - Key Action 3 (01/12/2017- 30/05/2021)
Το Έργο EMCI επιδίωξε να προωθήσει την Παιδεία για τα Μέσα στις συμμετέχουσες χώρες,
προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με μαθητές/μαθήτριες
και νέους/νέες, προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την ενδυνάμωση της νεολαίας στην
αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων της ψηφιακής κοινωνίας. Αυτή η ενδυνάμωση περιλαμβάνει
την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών και των νέων γενικότερα γύρω
από τα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
Στο πλαίσιο του Έργου EMCI, προσφέρθηκαν σειρές Σεμιναρίων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα Σεμινάρια, με τίτλο «MediaCoach:
Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα», παρακολούθησαν επιτυχώς ενενήντα τέσσερις (94)
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εκπαιδευτικοί, που είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν τα Μέσα
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, να εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την
ενδυνάμωση και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, καθώς και να αναπτύξουν και να μοιραστούν
εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν στο δικό τους πεδίο. Επίσης, στο πλαίσιο του
Έργου, διοργανώθηκαν δύο Διαδικτυακά Εργαστήρια για την Παιδεία για τα Μέσα. Το 1ο Διαδικτυακό
Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο "Παιδεία στα Μέσα: Προκλήσεις και
Προοπτικές στη μετά-COVID εποχή". Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ Θεόδωρος
Ρουσσόπουλος, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Adjunct Professor ΜΜΕ και Επικοινωνίας στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το δεύτερο Διαδικτυακό Εργαστήριο, με θέμα “Παιδεία για τα
Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα”, έγινε στις 22 Μαρτίου
2021, με ομιλητές τη δρα Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας,
Πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, και τον δρα Χριστόφορο Χριστοφόρου, Πολιτικό Επιστήμονα και εμπειρογνώμονα για τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το τελικό συνέδριο στο πλαίσιο του
Έργου, με τίτλο “MediaCoach Europe”, πραγματοποιήθηκε, επίσης, διαδικτυακά, στις 27 Μαΐου 2021.
LESSAM “Lesson Study as a vehicle for improving achievement in mathematics”, Erasmus
Plus- Key Action 2 (01/09/2020-31/08/2023)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Key Action 2 (Cooperation for
innovation and the exchange of good practices) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα έχει
διάρκεια 3 χρόνια, (2020-2023), και σε αυτό συμμετέχουν πέντε οργανισμοί από τέσσερις ευρωπαϊκές
χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα και Ολλανδία. Το έργο LESSAM έχει στόχο να διερευνήσει την
επίδραση του μοντέλου Μελέτης Μαθήματος (Lesson Study) στη μάθηση των εκπαιδευτικών και, κατά
συνέπεια, στα μαθησιακά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας πειραματικό σχεδιασμό, καθηγητές
μαθηματικών από τα συμμετέχοντα σχολεία θα δημιουργήσουν μικρές ομάδες Μελέτης Μαθήματος, με
σκοπό: α) να σχεδιάσουν μαθήματα, β) να διδάξουν / να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, και γ)
να αναστοχαστούν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων. Επίσης θα μελετηθεί η
επίδραση της υποστήριξης των ομάδων αυτών από μια συμβουλευτική και ερευνητική ομάδα, μέλος
της οποίας θα συμμετέχει στις συναντήσεις της Μελέτης Μαθήματος. Η επίδραση της διαδικασίας
Μελέτης Μαθήματος θα εξεταστεί μέσω των διαλόγων των εκπαιδευτικών στις συναντήσεις αυτές και
μέσω της επίδοσης των μαθητών στην μαθηματική αιτιολόγηση. Η μαθηματική αιτιολόγηση είναι μια
ικανότητα που περιλαμβάνει διερεύνηση, εικασία και αιτιολόγηση. Τα ευρήματα αναμένεται να
συμβάλουν στην κατανόησή μας για το πώς η Μελέτη Μαθήματος υποστηρίζει τη μάθηση των
εκπαιδευτικών και, στη συνέχεια, τη μάθηση των μαθητών. Επίσης, θα εξεταστεί η δυνατότητα
επέκτασης της χρήσης της δυναμικής προσέγγισης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και στις
τέσσερις χώρες εταίρους.

PASSAGE – “Pedagogies of Passing from Reception to Education”, Erasmus Plus - Key Action
3, (15/1/2021-14/01/2023)
Το Έργο PASSAGE, αποσκοπεί στην προώθηση της συμπεριληπτικής και ποιοτικής εκπαίδευσης για
όλους τους νεοαφιχθέντες μαθητές και νεοαφιχθείσες μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, από τα
αρχικά στάδια της διαδικασίας ένταξής τους. Το Έργο εστιάζει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών,
παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα
τις υπάρχουσες παιδαγωγικές προκλήσεις και την υποστήριξη της επιτυχούς ένταξης των παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία. Οι εταίροι του Έργου PASSAGE έχουν ολοκληρώσει τη Δέσμη εργασίας 1:
Χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρακτικών και των τάσεων στην παιδαγωγική ένταξη των παιδιών
με μεταναστευτική βιογραφία. Συγκεκριμένα, έχουν παραχθεί Εθνικές Εκθέσεις από κάθε χώρα,
Ευρωπαϊκή Έκθεση και Διακρατική Έκθεση, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
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(https://passageproject.eu/) του Έργου. Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της Δέσμης Εργασίας 2, που
αφορά σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών και ενδιαφερόμενων φορέων, μέσω διά
ζώσης και διαδικτυακών μαθημάτων, για αποτελεσματικές μεθοδολογίες, τεχνικές διδασκαλίας,
δραστηριότητες και εργαλεία, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς.
ProW – “Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early
Childhood Education», Support for policy reform, Erasmus Plus - Key Action 3 (28/02/202128/02/2024)
Το έργο ProW είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος, η Ελλάδα, η
Ρουμανία και η Πορτογαλία. Στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω έρευνας, εμπειρικά τεκμηριωμένων
πρακτικών, που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και την ευζωία των νηπιαγωγών. Το Έργο βασίζεται
στον σχεδιασμό και εφαρμογή μιας δομημένης παρέμβασης, η οποία ενσωματώνει το πεδίο της
Θετικής Ψυχολογίας και το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS).
Συγκεκριμένα, το Έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση στο Μοντέλο Ευζωίας της Θετικής Ψυχολογίας
PERMA, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση των ίδιων των νηπιαγωγών, την επαγγελματική τους
μάθηση και καθοδήγηση και την εφαρμογή του Προγράμματος Προώθησης και Ενίσχυσης της
Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS), μέσω της καλλιέργειας αξιών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα
παιδιά. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση που περιλαμβάνει την επιλογή των νηπιαγωγείων που θα
συμμετέχουν στις δύο ομάδες του προγράμματος, την εκπαίδευση των νηπιαγωγών μέσω μιας σειράς
εξ αποστάσεως σεμιναρίων και της εφαρμογής του προγράμματος για αντιμετώπιση δύσκολων
συμπεριφορών μέσω προσεγγίσεων Θετικής Ψυχολογίας. Στην παρούσα φάση, εφαρμόζονται
μαθήματα από τις εκπαιδευτικούς στηριζόμενα σε αυτή την προσέγγιση και θα ακολουθήσουν
συνεντεύξεις και αξιολογήσεις παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
του Έργου ProW – Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early
Childhood Education (prowproject.eu)
RESILIENCE “Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social
and behavioral problems (Resilient Preschools)”, Erasmus Plus - Key Action 3 (1/12/202031/11/2022)
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «Resilience
and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioral problems (Resilient
Preschools)», που έχει ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε μια ολιστική προσέγγιση στην
προσχολική εκπαίδευση και δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά και στις ικανότητες αποτελεσματικής
προσαρμογής των παιδιών σε έναν κόσμο με συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις.
Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία). Το εκπαιδευτικό υλικό
περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει ως στόχο να συμβάλει στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την ευημερία και την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα. Το υλικό
στηρίζεται σε βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας, την προσέγγιση της Θετικής Εκπαίδευσης και το
μοντέλο PERMA του Martin Seligman. Στην πιλοτική εφαρμογή σε κάθε χώρα – εταίρο θα συμμετέχουν
τουλάχιστον σαράντα (40) νηπιαγωγοί. Στη συνέχεια θα οριστικοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό και θα
ακολουθήσουν σεμινάρια διάχυσης του υλικού και γενικότερης ενημέρωσης για το πρόγραμμα. Η
διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.
SWPBS “Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through
A Systems-Change Approach”, Erasmus Plus - Key Action 3 (1/1/2019-31/12/2021)
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, συμμετείχε ως βασικός εταίρος στον συντονισμό του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS Key Action 3 Policy Experimentation, Σύστημα Προώθησης Θετικής
Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning
Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS)». Οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από
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την Ελλάδα, την Ρουμανία και τη Φιλανδία. Το Σύστημα ΠροΘεΣυ, επιδίωξε τη δημιουργία ενός σχολικού
πλαισίου που να προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς στον
μαθητικό πληθυσμό, καθώς, και την πολυεπίπεδη πρόληψη στις κοινωνικο-συναισθηματικές και
μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Συγκεκριμένα, το πρώτο επίπεδο πρόληψης του ΠροΘεΣυ αφορά στην
πρωτογενή και επικεντρώνεται σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το δεύτερο
επίπεδο είναι η δευτερογενής πρόληψη και εστιάζεται στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης και
συμπεριφοράς. Τέλος, το τρίτο επίπεδο (τριτογενής πρόληψη) αφορά στα παιδιά με χρόνια και έντονα
συμπεριφορικά, συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, έδωσε την
ευκαιρία σε περίπου σαράντα (40) Δημοτικά Σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου, για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Έργο, μέσω της εφαρμογής της πρωτογενούς πρόληψης του
Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ).
Τo έργο εφαρμόστηκε στη βάση
συγκεκριμένου πειραματικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο τα μισά σχολεία ήταν η ομάδα πειράματος και
τα άλλα μισά ήταν, αρχικά, ομάδα ελέγχου και στη συνέχεια έχουν λάβει, πλήρως, μέρος στην
παρέμβαση. Για την εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης, ομάδα εκπαιδευτικών των σχολείων που
συμμετείχαν έτυχαν σχετικής εκπαίδευσης σε εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο μέσω δικτύωσης
σχολείων. Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι http://www.swpbs.kmaked.eu/
STEAME: “Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools”, Erasmus Plus Key Action 2 (1/10/2019-30/12/2021)
Το έργο STEAME, στόχευσε στη συνεισφορά στον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού
συστήματος και τη μετάβαση από την Εκπαίδευση 2.0 στην Εκπαίδευση 4.0. Προκύπτει από την
επέκταση και τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού μοντέλου STEM με τη συμπερίληψη των Τεχνών (Arts)
και της Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship). Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τελευταίο Ε για την
Επιχειρηματικότητα, δηλώνει την έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαιτούμενων
σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και ως εκ τούτου, επιχειρεί τη διασύνδεση του σχολείου με τη
βιομηχανία και την αγορά εργασίας γενικότερα. Στα παραδοτέα του έργου, περιλαμβάνονταν
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη σχολείων STEAME, ως τα σχολεία του μέλλοντος που
στοχεύουν στη μετατροπή της γνώσης σε δεξιότητες και ικανότητες μέσω νέων δομών, υποδομών και
μαθησιακών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την οργανωτική δομή του STEAME Σχολείου, τα σχολεία
αυτά αξιοποιούν τη ‘μάθηση βάσει έργου’ (Project Based Learning) και πληρούν τις σύγχρονες
απαιτήσεις της Εκπαίδευσης 3.0 και 4.0 και τις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 και των εργαζομένων.
Στο «Αποθετήριο» του έργου STEAME (www.steame.eu) βρίσκονται, επίσης, κατευθυντήριες
γραμμές-οδηγός για ένα δυναμικό πρόγραμμα σπουδών, σχέδια μάθησης και δημιουργικότητας για
δύο ηλικιακές ομάδες μαθητών/μαθητριών και ρούμπρικες αξιολόγησης. Βασική παιδαγωγική στην
ανάπτυξη των παραπάνω αποτελούν η διερευνητική προσέγγιση (Inquiry Based Learning), η μάθηση
μέσω επίλυσης προβλήματος (Problem Based Learning) και η πλαισίωση των δράσεων με ρεαλιστικές
θεματικές (Context Based Learning). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται
πρόγραμμα κατάρτισης
εκπαιδευτικών για το πώς μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά σε ένα σχολείο
STEAME. Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου οργανώθηκαν συνέδρια, συμπόσιο, webinars,
διαδικτυακή εκπαιδευτική ημερίδα, καθώς και άλλες επιμορφωτικές και ενημερωτικές
δράσεις.Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://steame.eu/.
T4E “Teachers 4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Erasmus Plus - Key Action
3 (31/12/2018-31/08/2022)
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic
Culture» αποβλέπει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση
ως όχημα, για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής κουλτούρας
της ΕΕ. Οι εκπαιδευτικοί Teachers4Europe (T4E) λειτουργούν ως κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς,
διαδίδοντας τις ευρωπαϊκές αξίες στη σχολική κοινότητα, σε συναδέλφους, σε νέους και την κοινωνία.
Επιπλέον, προωθείται ένας διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο
και συμβάλλει στην πραγματοποίηση συνεργιών και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
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κατάρτισης, μέσω της γνώσης για την Ευρώπη και τις αξίες της, με έμφαση στον τομέα του
Δημοκρατικού Πολιτισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα T4E (https://www.teachers4europe.eu/en/)
στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού, βιώσιμου και μακροχρόνιου δικτύου εκπαιδευτικών, το
οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και θα υποστηρίζει τις
δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την απόκτηση των
σχετικών γνώσεων. Συντονιστής της πρότασης είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω της Έδρας Jean
Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών. Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρόταση
είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Μάλτα, και η Ρουμανία.

5.1.2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 2021, εξέδωσε το 23 ο
τεύχος του εκπαιδευτικού περιοδικού «Δελτίο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου». Το Δελτίο επικεντρώνεται
σε θέματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής επικαιρότητας, και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα μελών του
προσωπικού του Ινστιτούτου ή συνεργατών του, σε θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό κόσμο.
5.1.2.1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Η έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για επιμόρφωση έχουν αναβαθμίσει τον ρόλο της
Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού της
Βιβλιοθήκης με νέους τόμους βιβλίων και ψηφιακούς δίσκους (CD, DVD). Συνολικά, η Βιβλιοθήκη
διαθέτει περισσότερους από 54.158 τόμους έντυπου υλικού και είναι συνδρομητής σε διάφορα
επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά θέματα. Κατά το 2021, η
Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με 1.786 τόμους νέων βιβλίων. Η θεματολογία εστιάζει, κυρίως, στη
μεθοδολογία της διδασκαλίας, στις εκπαιδευτικές καινοτομίες και πρακτικές, στην επιμόρφωση
εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική διοίκηση. Το μητρώο χρηστών της Βιβλιοθήκης αριθμεί γύρω
στους/στις 1.067 χρήστες/χρήστριες.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
συνεχίζεται η μηχανογράφηση του υλικού της, με το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Koha. Μέσω του
συγκεκριμένου λογισμικού, η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, συμμετέχει στον
Ενιαίο
Κατάλογο
Δημοσίων
Βιβλιοθηκών
και
μέσω
της
ιστοσελίδας
http://opac.government.libraries.gov.cy μπορεί ο χρήστης – μέλος της βιβλιοθήκης να αναζητήσει και
να έχει πρόσβαση σε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Π.Ι., αλλά και
υλικό σε άλλες 21 Κυπριακές Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
Επίσης, η Βιβλιοθήκη, συμμετέχει στην Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΚΚΑΒ)
και έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών άρθρων και άλλων ηλεκτρονικών
πηγών από ξένες βάσεις δεδομένων όπως Scopus Freedom Collection - Science Direct, SAGE
Journals, Springer Link, PsychARTICLES, Taylor & Francis, Wiley Online Library (περιοδικά και
βιβλία) και σε εργαλεία αναζήτησης Ebscohost databases και Εργαλείο ενιαίας αναζήτησης της
EBSCO, EDS. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής σύνδεσης της Βιβλιοθήκης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με όλα τα σχολεία της Κύπρου, με στόχο την πρόσβασή τους στις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
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5.1.3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) (http://www.pi.ac.cy/tet, https://tet.pi.ac.cy/) του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, προωθεί καινοτομίες, που αφορούν στην αξιοποίηση των
ψηφιακών Τεχνολογιών και την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων στην εκπαίδευση, υλοποιεί
Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής μάθησης, διερευνά και εισηγείται νέες εφαρμογές μέσα από
ευρωπαϊκά, ερευνητικά και παρεμβατικά Προγράμματα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό για τις
ανάγκες του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα, παρέχει επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη στους/στις
λειτουργούς και προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
και διατηρεί διαδικτυακά και φυσικά
περιβάλλοντα διαχείρισης μάθησης και άλλων Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, υλοποιεί δράσεις που
ενισχύουν και υποστηρίζουν το έργο της Μονάδας ΤΠΕ του ΥΠΠΑΝ και, ειδικότερα, του Τομέα
Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Ο ΤΕΤ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που
προέκυψαν λόγω της πανδημίας, διεξήγαγε και συνεχίζει να διεξαγάγει, σειρές διαδικτυακών
συναντήσεων, με θέμα την αξιοποίηση των εφαρμογών του Microsoft365 και Microsoft Teams (MS
Teams) στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, προσέφερε την τεχνογνωσία και τη στήριξή του για τη
διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, τηλεημερίδων και επιμορφώσεων του ΥΠΠΑΝ και του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Οι διάφορες δράσεις του ΤΕΤ επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2020 και στην Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται οι πιο κάτω
δράσεις για τη διεύρυνση της εκπαίδευσης, μέσω των νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών
πόρων, δίνοντας έμφαση στις οριζόντιες κομβικές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών του 21 ου αιώνα
και την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Οι δράσεις στοχεύουν στην αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, σε επίπεδο σχολικής μονάδας,
εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Δράσεις του ΤΕΤ για αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω των νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, σε
σύγκλιση με την «Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο», που
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2017, καλύπτουν τις πιο κάτω περιοχές:
•
•

δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και
μάθηση,
δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα,
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•
•

ανάπτυξη οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων από μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς,
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

5.1.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚH ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ»
Οι δράσεις εστιάζουν στην ενημέρωση και την καλλιέργεια κουλτούρας, για την αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολ,ογιών, την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, όπως επίσης και την ενίσχυση
της ηγεσίας του σχολείου. Επιπρόσθετα, μέσα από τα διάφορα Προγράμματα, προωθούνται
καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών
δεξιοτήτων. Η συμμετοχή στα διάφορα Προγράμματα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και
αμφίδρομης επικοινωνίας, ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για
αλληλεπίδραση, ώστε εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες να βιώσουν το σχολείο ως έναν
συμμετοχικό χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας.
Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα διάφορα Προγράμματα, αναμένεται,
ανάμεσα σε άλλα, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης
περιεχομένου, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, κατανόησης και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους
σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, έρευνας, γλωσσικής έκφρασης, συγγραφής
σεναρίου, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, μοντάζ κ.ά.
•

Πρόγραμμα «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες»
(https://innovativeschools.pi.ac.cy/)
Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε σχολικές μονάδες και στοχεύει στην αποτελεσματική αξιοποίηση
των ψηφιακών τεχνολογιών, για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, μέσα από μια
διαδικασία αναστοχασμού και ανάπτυξης σχεδίου δράσης. Κάθε σχολική μονάδα καλείται να
χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ψηφιακής ικανότητας SELFIE (περισσότερες
πληροφορίες για SELFIE, βλέπε πιο κάτω), να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα, να καθορίσει
προτεραιότητες ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση, να αναπτύξει ένα Σχέδιο δράσης στη βάση του
SELFIE το οποίο να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες που έχει θέσει, να υλοποιήσει το σχέδιο
δράσης και να αξιολογήσει τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Για την καθοδήγηση των σχολείων σε
αυτή την προσπάθεια έχει αναπτυχθεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK η οποία περιλαμβάνει
κατευθυντήριες γραμμές και υποστηρικτικό υλικό (περισσότερες πληροφορίες για το SELFIE PTK,
βλέπε στο Ευρωπαϊκό Έργο SHERPA πιο κάτω).
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών, επιλέγονται
από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες, οι οποίοι λειτουργούν ως
υποστηρικτές/υποστηρίκτριες και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για
την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Στο
επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών για ανάπτυξη
κουλτούρας ανταλλαγής και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, οι
Εκπαιδευτικοί πυρήνες τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από Προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, μετά από
ανοικτή πρόσκληση, δέκα (10) σχολεία.
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•

Πρόγραμμα «Καταγράφουμε τη Μνήμη, Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και
μαθήτριες» (www.pi.ac.cy/katagrafoumemnimi)
Σκοπός του Προγράμματος, είναι να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα βιωματικό
παιχνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης, μέσω της οπτικοακουστικής
καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων από το οικείο περιβάλλον των μαθητών/μαθητριών,
σχετικά με την εκάστοτε θεματική του Προγράμματος. Επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι
η ανάδειξη της σημασίας της πολυδιάστατης ιστορίας, μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών
βιωμάτων των ατόμων, που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό, και η έμμεση βίωση
των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την
ιστορική και κοινωνική συνοχή.
Οι θεματικές για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021 αφορούσαν στη Μνήμη Κατεχομένων και Μνήμη
Απελευθερωτικών Αγώνων. Οι μαθητές/μαθήτριες, μέσα από συνεντεύξεις συγγενικών ή φιλικών
τους προσώπων, κατέγραψαν τα βιώματα προηγούμενων γενεών σε σχέση με τη ζωή στα
κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας και τους απελευθερωτικούς της αγώνες, ώστε να
δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης
σε σχέση με τη συλλογική ταυτότητα, αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς να
αντλεί γνώσεις και αξίες από το παρελθόν, για να δημιουργεί το μέλλον.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, επιλέγηκαν, για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οκτώ (8)
σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είχαν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και
εκπαιδεύτηκαν στον σχεδιασμό ενός μαθησιακού σεναρίου και στη διαδικασία παραγωγής
ντοκιμαντέρ, με την υποστήριξη των λειτουργών του ΤΕΤ. Τα ντοκιμαντέρ που δημιούργησαν τα
σχολεία
φιλοξενούνται
στην
ιστοσελίδα
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
(https://paragoges.pi.ac.cy). Κάποια από τα ντοκιμαντέρ βραβεύτηκαν σε μαθητικούς
διαγωνισμούς και αρκετά προβλήθηκαν στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω εκδηλώσεων των
σχολείων ή και άλλων θεσμών, όπως το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, το Υπουργείο Άμυνας,
δημαρχεία και κοινοτικά συμβούλια.

•

Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (www.pi.ac.cy/radio)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές, στο πλαίσιο
του Αναλυτικού Προγράμματος ή των σχολικών δράσεων, μέσα από τις οποίες μοιράζονται
γνώσεις, απόψεις, ανησυχίες, εισηγήσεις, αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες που
προσφέρει το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, αποφασίζουν
την παρουσίαση ενός θέματος, διερευνούν μέσα από διάφορες πηγές, αναλύουν και συνθέτουν
περιεχόμενο, ηχογραφούν και επεξεργάζονται τα ηχητικά αρχεία και δημιουργούν μια
ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία αναρτούν στην πλατφόρμα του διαδικτυακού
ραδιοφώνου Στη συνέχεια, ενημερώνουν με διάφορους τρόπους το σχολείο τους και την ευρύτερη
κοινότητα, ώστε να αποκτήσουν ακροατές και ανατροφοδότηση για τη δημιουργία τους. Η
πλατφόρμα του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου www.europeanschoolradio.eu αναπτύχθηκε
σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία European School Radio και άλλους φορείς, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «NEStOR: Networked European School Web Radio».
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, επιλέγηκαν έντεκα (11) σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και
ειδικών σχολείων, τα οποία υλοποίησαν τον σχεδιασμό τους, για την παραγωγή ραδιοφωνικής
εκπομπής στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος.
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•

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί»
(http://contest.europeanschoolradio.eu/, www.pi.ac.cy/kantonakoustei)
O ΤΕΤ, συνδιοργάνωσε για 5η συνεχή χρονιά, μαζί με την επιστημονική εταιρεία European School
Radio, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
της Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, τον πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν΄ ακουστεί 20202021». Ο διαγωνισμός, με τίτλο “Από το Εγώ στο Εμείς” προσκάλεσε τους μαθητές και τις
μαθήτριες να αναδείξουν ιστορίες, συναισθήματα και σκέψεις, γύρω από την ευρύτερη έννοια και
τις εκφράσεις της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας, του αλτρουισμού, του
εθελοντισμού και της συλλογικότητας. Στον Διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά διακόσιες είκοσι
εφτά (227) συμμετοχές, από τις οποίες οι πενήντα οχτώ (58) προέρχονταν από σχολεία της
Κύπρου όλων των βαθμίδων. Στη διαδικασία αξιολόγησης των συμμετοχών, εκτός από τις
Κριτικές Επιτροπές, έλαβαν μέρος και τα ίδια τα διαγωνιζόμενα σχολεία, δίνοντας ευκαιρία στους
μαθητές και στις μαθήτριες να αναπτύξουν δεξιότητες ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, τον Απρίλη, η σελίδα προσέλκυσε περισσότερο από 770,000
προβολές. Για τα δύο βραβεία κοινού, δόθηκαν σχεδόν 53,000 ψήφοι. Συνολικά βραβεύτηκαν
είκοσι οχτώ (28) συμμετοχές, οι οποίες απέσπασαν τις ψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία
τους, ανάμεσά τους και οχτώ (8) σχολεία από την Κύπρο. Αντιπροσωπεία των σχολείων αυτών
συμμετείχε στην τηλεοπτική απονομή των βραβείων που μεταδόθηκε μέσα από τις συχνότητες της
Eλληνικής Δημόσιας Τηλεόρασης ΕΡΤ3, με ειδική τρίωρη εκπομπή, το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021
("ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2021" | ΕΡΤ). Η συνεργασία με τους φορείς στην Ελλάδα συνεχίζεται με
τον Διαγωνισμό «Καν’ το ν΄ ακουστεί 2021-2022», με θέμα το ταξίδι και τίτλο «Ταξιδεύοντας».

•

Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ψηφιακής ικανότητας σχολικής μονάδας SELFIE
(https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el, https://innovativeschools.pi.ac.cy/selfie)
Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational
Technologies), είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί, για να βοηθήσει τα σχολεία να
ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των
μαθητών/μαθητριών. Το SELFIE, επικεντρώνεται στη μάθηση παρά στην τεχνολογία. Πρόκειται
για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ενταχθεί ως προτεραιότητα του Σχεδίου
Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμο σήμερα
στις είκοσι τέσσερις (24) επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται ότι θα
προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον. Το SELFIE είναι διαθέσιμο για σχολεία
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και πέρα από
αυτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο – όχι μόνο από εκείνα που
διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.
Το SELFIE, συγκεντρώνει (ανώνυμα) τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και
των διευθυντικών στελεχών του σχολείου, σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο
σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ερωτημάτων, τα οποία καλύπτουν τομείς, όπως η
ηγεσία, η υποδομή, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και οι ψηφιακές δεξιότητες των
μαθητών/μαθητριών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει έναν έλεγχο προόδου της
ψηφιακής ικανότητας του σχολείου (μια φωτογραφία “SELFIE”) των δυνατών σημείων και των
αδυναμιών ενός σχολείου, όσον αφορά στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και
μάθηση.

•

SHERPA – SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant (https://sherpa4selfie.eu)
Το SHERPA, είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (Key Action 3), το οποίο στοχεύει
στην ενίσχυση της συστηματικής χρήσης του εργαλείου SELFIE σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το SHERPA, παρέχει υποστήριξη στα σχολεία, για να οικοδομήσουν τη γνώση τους
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γύρω από το εργαλείο SELFIE και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα του εργαλείου, όσον αφορά
στη στρατηγική και τις πρακτικές τους, στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στο
περιβάλλον του σχολείου τους. Το SHERPA επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και δημιουργία δύο
προϊόντων: α) το SELFIE Helper και β)το SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit
(εργαλειοθήκη SELFIE PTK).
To SELFIE Helper, είναι ένα σύστημα chatbot, το οποίο βοηθά τα σχολεία να χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα SELFIE, παρέχοντάς τους βοήθεια σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του εργαλείου SELFIE. Η
εργαλειοθήκη SELFIE PTK είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας της Ιταλίας και στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα
από το SELFIE, να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση, να
αναπτύξουν ένα Σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE, το οποίο να επικεντρώνεται στις
προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο, να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης και να αξιολογήσουν
τη διαδικασία και το αποτέλεσμα.
Τόσο το SELFIE Helper, όσο και η εργαλειοθήκη SELFIE PTK θα δοκιμαστούν πιλοτικά κατά τη
σχολική χρονιά 2021-2022, σε αριθμό σχολείων από τις πέντε (5) χώρες που συμμετέχουν στο
έργο SHERPA (Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλανδία και Εσθονία). Στην Κύπρο συμμετέχουν στην
πιλοτική εφαρμογή δεκατέσσερα (14) σχολεία, μέσα από το πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και
Εκπαιδευτικοί πυρήνες το οποίο έχει παρόμοια φιλοσοφία με το ευρωπαϊκό έργο SHERPA. Τα
αποτελέσματα και εισηγήσεις που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή θα αξιοποιηθούν για
τη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης των δύο προϊόντων.
•

Social Radio 2.0 - The European School Radio and Podcasting Community for Active
Citizenship Education (https://socialradio.europeanschoolradio.eu/)
Στόχος του Ευρωπαϊκού έργου είναι να εισαγάγει μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση, που να
υποστηρίζει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση της εκπαίδευσης για την ενεργό
πολιτότητα, συνδυάζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (μάθηση μέσω πρότζεκτ,
βιωματική μάθηση και μάθηση μέσω σχεδιασμού) με την εκτεταμένη χρήση των νέων μέσων και
της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τη δύναμη του ραδιοφώνου και των ραδιοφωνικών εκπομπών
τύπου podcast. Το έργο θα αποφέρει τα ακόλουθα παραδοτέα: Αναλυτικό πρόγραμμα για την
ενεργό πολιτότητα / Social Radio, Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών, Κόμβο πόρων,
Πλατφόρμα και διαδικτυακή κοινότητα του Social Radio 2.0. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα
υλοποιηθεί κατά την επόμενη σχολικά χρονιά σε εικοσιπέντε (25) περίπου σχολεία προερχόμενα
από τις συμμετέχουσες χώρες

•

Φωτόδεντρο Κύπρου (https://photodentro.pi.ac.cy/)
Η διαδικτυακή πλατφόρμα Φωτόδεντρο Κύπρου, είναι ένα Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού
Χρηστών, όπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αλλά και μέλη της ευρύτερη εκπαιδευτικής
κοινότητας, μπορούν να αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά
αντικείμενα άλλων χρηστών. Το Φωτόδεντρο Κύπρου αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά
αντικείμενα (δηλαδή, αυτόνομες μονάδες ψηφιακού υλικού) που μπορούν να αξιοποιηθούν στη
διδασκαλία και μάθηση, όπως μαθησιακές εισηγήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος,
πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια,
3D χάρτες, ασκήσεις, και άλλα, τα οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και
επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα
ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί αναρτούν και μοιράζονται
το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δίνουν ανατροφοδότηση και ανταλλάσσουν
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απόψεις. Το Φωτόδεντρο Κύπρου, χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την ταυτοποίηση των χρηστών του (https://login.pi.ac.cy).
•

ECO-MUSE «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση
Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα», Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 (1/6/2021-31/5/2023)

Στόχος του Έργου η δημιουργία δύο Ανοικτών Οικομουσείων, στην περιοχή της Σητείας Λασιθίου
(Κρήτη) και στην περιοχή της Μαραθάσας Λεμεσού και η ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, με
την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, στη βάση μιας ολιστικής αειφορικής προσέγγισης.
Το Έργο θα αποτελέσει ένα μοντέλο μουσείων ανοικτού χώρου (Οικομουσείων). Η κοινή
πρόκληση, αφορά στη διαμόρφωση δύο Οικομουσείων (ένα ανά περιοχή), που θα βασίζονται σε
ένα κοινό πλαίσιο οργάνωσης και στην ενίσχυση των δεσμών τους με τον τόπο, καθώς και στην
ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου Ανοικτών Οικομουσείων, με στόχο τη διασυνοριακή υιοθέτησή
του. Στη Σητεία, θα αναπτυχθεί ένα Οικομουσείο, με σημείο αναφοράς την ελιά και την αξιοποίησή
της και θα οργανωθεί ένα πρότυπο συμμετοχικό ελαιουργείο. Στο Τρόοδος, η περιοχή της
Μαραθάσας Λεμεσού θα μετατραπεί σε Ανοικτό Οικομουσείο, με αναφορά στο απόθεμα φυσικής
(μονοπάτια) και πολιτιστικής (αρχαία και βυζαντινά μνημεία, λαϊκή τέχνη, παραδοσιακά
επαγγέλματα) κληρονομιάς της, στη σύνδεσή της με τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και τη
δημιουργία χώρων πολιτιστικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Έργου, θα αναπτυχθεί
οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα στοχεύει στην προβολή των δύο περιοχών. Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα του Έργου https://greececyprus.eu/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/eco-muse
•

Augmented Assessment “Assessing Newly Arrived Migrants’ Knowledge in Science and
Math using Augmented Teaching Material” Erasmus Plus – Key Action 3, (01/11/2020 –
26/07/2023)
Το Έργο, στοχεύει να καλύψει το κενό που παρατηρείται στην αξιολόγηση της προϋπάρχουσας
γνώσης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, τα οποία δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας
υποδοχής. Συγκεκριμένα, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθεί εργαλείο , το
οποίο θα στηρίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα, και θα αξιολογεί τις γνώσεις των μαθητών
με μεταναστευτική βιογραφία Δημοτικού και Γυμνασίου στα Μαθηματική, Φυσική, Χημεία και
Βιολογία. Το Έργο, συντονίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν ως
Εταίροι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα
Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της Αθήνας, το
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra στην Ισπανία, το Πολυτεχνείο στου
Πόρτο και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας της Πορτογαλίας. Το 2021, αναπτύχθηκε το υλικό, το
οποίο αναμένεται να αξιολογηθεί το 2022.

•

Σεμινάρια, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές/μαθήτριες σε θέματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογίων στη μάθηση
Προσφέρθηκαν σε όλες τις επαρχίες, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και των
Σεμιναρίων για Γονείς, σεμινάρια και εργαστήρια, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της κάθε
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο των Προαιρετικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, προσφέρθηκαν
εργαστήρια επεξεργασίας ήχου και βίντεο, τα οποία πραγματοποιήθηκαν είτε διαδικτυακά είτε δια
ζώσης.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ»
Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CyberSafety (https://www.cybersafety.cy), λειτουργεί
από την 1η Ιουλίου 2016, υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, αξιοποιώντας
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better
Internet for Kids). Εστιάζοντας στις δυναμικές ανάγκες που προκύπτουν, σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές και τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχει ως στόχο την ενίσχυση των
προσπαθειών στην Κύπρο, για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα
από τις δράσεις του, προωθεί την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην
Κύπρο.
Ειδικότερα, το Κέντρο υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης
(https://internetsafety.pi.ac.cy), το οποίο αναπτύσσει πλούσιο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό,
πόρους και εργαλεία, καθώς και οργανωμένες εκστρατείες, για την ενδυνάμωση των παιδιών, των
νέων, των γονέων και των εκπαιδευτικών, με δεξιότητες και γνώσεις, σχετικά με την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο. Παράλληλα, το Κέντρο υποστηρίζεται από τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480
(https://www.cybersafety.cy/helpline,
https://www.cybersafety.cy/hotline),
η
οποία
παρέχει
πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη, σε παιδιά, νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς, για θέματα που
σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακό εκφοβισμό,
πολύωρη ενασχόληση με το Διαδίκτυο, διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), περιεχόμενο παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ρατσιστικό υλικό).
•

Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» (https://esafeschools.pi.ac.cy/)
Το Πρόγραμμα, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να υλοποιήσουν δράσεις για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, αλλά και των
εκπαιδευτικών, καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
Επιπλέον, στόχος του Προγράμματος, είναι να βοηθήσει τα σχολεία να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά και να προλάβουν ή και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που
μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Μέσα από το
Πρόγραμμα, σχολεία τα οποία το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούνται ως ασφαλή
σχολεία για το διαδίκτυο, για μία σχολική χρονιά. Μεταξύ των υποχρεώσεων των σχολείων είναι η
υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με θεματικές της ασφαλούς και δημιουργικής χρήσης του
διαδικτύου σε όλες τις τάξεις της σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά εργαστήρια προς
εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και η πανευρωπαϊκή πιστοποίηση με την ετικέτα eSafety Label.
Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν, μετά από ανοικτή πρόσκληση,
τρία (3) σχολεία - ένα (1) Δημοτικό και δύο (2) Γυμνάσια - τα οποία και έχουν πιστοποιηθεί.

•

Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» (https://youngcoaches.pi.ac.cy/)
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαίδευση και,
συγκεκριμένα, στην ευαισθητοποίηση των συμμαθητών/συμμαθητριών τους, των φίλων, των
γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από
ειδικούς στο θέμα, οι «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο», καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο
δράσης για τη σχολική τους μονάδα, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να
ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Η δράση τους μπορεί να διευρυνθεί στην
κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους, αλλά και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το
θέμα. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς και πιστοποιήθηκαν
εβδομήντα οχτώ (78) μαθητές/μαθήτριες, ως «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο», από δύο (2)
σχολεία με την υποστήριξη επτά (7) εκπαιδευτικών.
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•

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες για την ασφαλή χρήση
του Διαδικτύου με θέμα «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο»
(https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions)
Η παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες, για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του
Διαδικτύου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρα για την Ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται από το κοινό δίκτυο Insafe - INHOPE, με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διερεύνηση, εκ μέρους των παιδιών, σε θέματα που
αφορούν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η διαμόρφωση άποψης, η σύνθεση μηνυμάτων και η
πληροφόρηση άλλων παιδιών και ενηλίκων, μέσα από μία δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία,
συντελούν στην αποτελεσματική μάθηση, για το θέμα της ασφαλούς αξιοποίησης του Διαδικτύου.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διεξήγαγε, και φέτος, τον διαγωνισμό για μαθητές/μαθήτριες
Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για την ανάπτυξη σύντομου βίντεο για την
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» (Together for a better
internet). Το θέμα αυτό είχε καθοριστεί από την κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή Insafe, ως το θέμα
της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου για το 2020. Οι συμμετέχοντες και οι
συμμετέχουσες στον Διαγωνισμό κλήθηκαν να καταδείξουν πως #Μαζί_Μπορούμε: (1) Να
καταπολεμήσουμε τη βία και τον εκφοβισμό στο Διαδίκτυο, (2) Να βάλουμε τέλος στη ρητορική
μίσους και τον ρατσισμό, (3) Να πούμε όχι στην Παραπληροφόρηση και τις Ψευδείς Ειδήσεις, (4)
Να προστατεύσουμε τα Προσωπικά μας Δεδομένα και την Ψηφιακή μας Ταυτότητα.
Στον διαγωνισμό, υπέβαλαν συμμετοχή με ιδέες και εικονογραφημένα σενάρια τριάντα (30)
μαθητικές ομάδες. Οι δεκαέξι (16) καλύτερες συμμετοχές (7 σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, 9
σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης) κλήθηκαν στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε βιωματικά
εργαστήρια, όπου καθοδηγήθηκαν στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων από επαγγελματίες
δημιουργούς με την στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων «Όψεις του Κόσμου».
Κατά την τελική φάση, που διεξήχθη στις 3 Φεβρουαρίου 2021 οι δεκαέξι (16) μαθητικές ομάδες
παρουσίασαν τη διαδικασία δημιουργίας των βίντεο τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και
απάντησαν σε ερωτήσεις. Η επιτροπή αξιολόγησε τα βίντεο στη βάση των προκαθορισμένων
κριτηρίων του διαγωνισμού και απένειμε δύο πρώτα βραβεία σε κάθε κατηγορία (Δημοτική
Εκπαίδευση, Μέση Εκπαίδευση (Γυμνάσια) και Μέση Εκπαίδευση (Λύκεια).
Τα 16 βίντεο, καθώς και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
διαγωνισμού (https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/short-video-2021-2022/), ενώ τα βίντεο
είναι
επίσης
διαθέσιμα
στο
κανάλι
του
ΤΕΤ
στο
YouTube
(www.youtube.com/watch?v=dGJc0l0btnE&list=PLMAHqLXrJSQoEUqBlRC59u0cq16TcLPtX)

•

Παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές/μαθήτριες σε θέματα ασφαλούς και δημιουργικής αξιοποίησης του Διαδικτύου
(http://workshops.internetsafety.pi.ac.cy)
Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με την ασφαλή και υπεύθυνη
χρήση του Διαδικτύου, ο ΤΕΤ, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου, προσφέρει παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/μαθήτριες,
εκπαιδευτικούς
και
γονείς,
σε
συνεργασία
με
όλους
τους
συνεργάτες
του
(https://internetsafety.pi.ac.cy/educational-workshops-schools-21-22). Κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο, 2020 - 2021, παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες, εξαιτίας της πανδημίας, o TET συνέχισε την
προσφορά εργαστηρίων από συνεργάτες του Έργου, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της
Κύπρου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν σαράντα τέσσερις (44) δράσεις, στις οποίες
συμμετείχαν 3159 μαθητές/μαθήτριες, διακόσοι πενήντα τέσσερις (254) εκπαιδευτικοί και εκατόν
έντεκα (111) γονείς. Στις δράσεις αυτές, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες,
εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα,
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αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακός εκφοβισμός,
πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαδικτυακή παραπλάνηση), συμβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σε σχέση με την υπεύθυνη, δημιουργική
και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Παράλληλα, οι συνεργάτες
του
Έργου
είχαν
την
ευκαιρία
να
ενημερώσουν
όλους
και
όλες
τους/τις
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς), αναφορικά με τη
λειτουργία και τις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480 (Helpline) και της Γραμμής Καταγγελιών
1480 (Hotline).
•

Πιστοποίηση eSafetyLabel (http://www.esafetylabel.eu/)
Η πιστοποίηση eSafety label (eSL), υποστηρίζει τα σχολεία, ώστε να δρομολογήσουν δράσεις για
την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αξιολογώντας την υποδομή, την πολιτική και την πρακτική των
σχολείων με ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Αποτελεί υποχρεωτική δράση για τα σχολεία που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο», μέσω των εργαλείων που
διαθέτει για εντοπισμό των αναγκών τους, τη δημιουργία σχεδίου δράσης και Πολιτικής Ορθής
Χρήσης για το Διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα του eSafety label, συμμετέχουν 103 σχολικές μονάδες
από την Κύπρο (Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία όλων των βαθμίδων) και έχουν πιστοποιηθεί μέχρι
στιγμής εβδομήντα (70) σχολικές μονάδες.

•

Διαδικτυακή Πύλη «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://internetsafety.pi.ac.cy)
Παράλληλα με την υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, διατηρείται η διαδικτυακή πύλη
ευαισθητοποίησης «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», η οποία περιλαμβάνει αποθετήριο με πλούσιο
εκπαιδευτικό/πληροφοριακό υλικό, πηγές και εργαλεία για παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και
γονείς, για την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πύλη
παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημερωμένης πληροφόρησης για θέματα ψηφιακής ασφάλειας
και χρήσης του Διαδικτύου στην Κύπρο.

•

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη
Μάθηση–Ψηφιακή Ικανότητα (https://internetsafety.pi.ac.cy/ict-curriculum-primary-education)
Από τη σχολική χρονιά 2019-2020, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ε΄ και της Στ΄ τάξης Δημοτικής
Εκπαίδευσης, προστέθηκαν, ως ξεχωριστό θέμα, οι Νέες Τεχνολογίες και διαμορφώθηκε το
Γνωστικό Αντικείμενο «Αγωγή Υγείας - Οικιακή Οικονομία / Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Νέες
Τεχνολογίες». Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκε η ενίσχυση του περιεχομένου του μαθήματος, με τη
θεματική ενότητα «Ψηφιακή Ικανότητα», έτσι ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν τις
βάσεις, για να καταστούν υπεύθυνοι χρήστες του Διαδικτύου. Σχετικές πληροφορίες και
μαθησιακές εισηγήσεις, που αφορούν στην καλλιέργεια της Ψηφιακής Ικανότητας, εντοπίζονται
στον σχετικό σύνδεσμο.

•

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
o

Παιχνίδι «Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο» (Happy Onlife)
(https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife)
Αξιοποιήθηκε και φέτος το παιχνίδι «Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο». Το συγκεκριμένο παιχνίδι
αποτελεί μετάφραση/προσαρμογή του παιχνιδιού Happy Onlife, το οποίο σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε από ομάδα ερευνητών του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παιχνίδι προωθεί κανόνες και αποτελεσματικές πρακτικές για
την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική εφαρμογή,
που βασίζεται στο Unity 3D και λειτουργεί μέσω ενός internet browser (κατά προτίμηση του
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Firefox) και σε εφαρμογή (application) για κινητά, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα
App Store, Google Play, Windows Phone.
o

Παιχνίδι «Ψηφιακό αποτύπωμα» (eFollowMe) (http://efollowme.cs.ucy.ac.cy/)
Το παιχνίδι «eFollowMe», είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι, σε τρισδιάστατο περιβάλλον, το
οποίο εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος (digital footprint) και απευθύνεται σε
μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του παιχνιδιού, είναι να ενημερωθούν και
να εκπαιδευτούν οι μαθητές/μαθήτριες για τους κινδύνους του Διαδικτύου και τις
παραμέτρους, που οφείλουν να προσέχουν, κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτό.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, το εν λόγω παιχνίδι, ήταν διαθέσιμο για χρήση για τα
λειτουργικά συστήματα Windows και Μac. Σημειώνεται ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον
Νόμο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρειάζεται η συναίνεση των
γονέων/κηδεμόνων, για παιδιά κάτω των 15 ετών, ώστε να δημιουργήσουν λογαριασμό και να
παίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η δυνατότητα
εγγραφής και μεταφόρτωσης του παιχνιδιού, είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

•

Λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480
Από τον Μάιο του 2017, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, η υποστηρικτική Γραμμή Βοήθειας
(Ηelpline) και η Γραμμή Καταγγελιών (Hotline) 1480, οι οποίες λειτουργούν σε άμεση διασύνδεση
με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο (π.χ., Γραφείο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), αλλά και
στο εξωτερικό (π.χ., κοινωνικά δίκτυα). Οι Γραμμές παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και
υποστήριξη σε παιδιά, νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς, για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακό εκφοβισμό, πολύωρη
ενασχόληση με το Διαδίκτυο, διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), περιεχόμενο παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ρατσιστικό υλικό).
o

Γραμμή Βοήθειας 1480 (https://www.cybersafety.cy/helpline)
H Γραμμή Βοήθειας 1480, αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου γραμμών υποστήριξης
Insafe και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν
συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Οι
λειτουργοί της Γραμμής Βοήθειας 1480 παρέχουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές και υποστήριξη
σε θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης στο διαδίκτυο, διαδικτυακής
αποπλάνησης (Grooming) και προβλημάτων σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ., ψεύτικα προφίλ,
παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο).

o

Γραμμή Καταγγελιών 1480 (https://www.cybersafety.cy/hotline)
Η Γραμμή Καταγγελιών 1480, αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου γραμμών καταγγελιών
(Hotlines) Inhope και προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής
για τους χρήστες, ώστε να μπορούν να αναφέρουν και να καταγγείλουν παράνομο
περιεχόμενο ή παράνομες ενέργειες στο Διαδίκτυο.
Οι υπηρεσίες της Γραμμής Καταγγελιών 1480, αναλαμβάνουν τον χειρισμό πληροφοριών από
το κοινό, που σχετίζονται με αναφορές για περιεχόμενο (π.χ., φωτογραφίες) σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, ρατσισμό και ξενοφοβικό υλικό και ο,τιδήποτε θεωρείται παράνομο.
Στους σχετικούς συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες, αναφορικά με τη
λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, καθώς, επίσης, και τα στατιστικά
στοιχεία της Γραμμής (https://www.cybersafety.cy/helpline-stats). Κατά τη χρονιά 2021, 1258
περιστατικά έχουν τύχει υποστήριξης μέσω της Γραμμής 1480. To ενημερωτικό βίντεο για τη
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Γραμμή Βοήθειας προβάλλεται σε σύντομο τηλεοπτικό σποτ, από τα τηλεοπτικά κανάλια στην
Κύπρο (https://youtu.be/DCQyqHStlUQ και https://youtu.be/cbMJqbH1T9I).
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»
Οι δράσεις, στοχεύουν στην ανάπτυξη οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ψηφιακή
εποχή. Μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης και των δυνατοτήτων των
ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ., ePortfolio, αξιολόγηση της μάθησης, διαδικτυακά περιβάλλοντα
μάθησης), αναπτύσσονται δεξιότητες, όπως δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, πληροφοριακού
γραμματισμού και κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας.
•

Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (http://www.atsstem.eu)
Το Ευρωπαϊκό έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (Assessment of
Transversal Skills in STEM – ATS STEM), είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής
πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο να προσφέρει ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο,
το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών,
μέσα από μία ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική
και Μαθηματικά) και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους. Το έργο αυτό
περιλαμβάνει ένα δίκτυο εταίρων από δώδεκα (12) εκπαιδευτικά ιδρύματα σε οχτώ (8) χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και
Σουηδία). Η πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2020-2021, κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν δεκαεπτά (17) τμήματα από έντεκα (11)
σχολεία της Δημοτικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής ATS STEM στην
Κύπρο έδειξαν ότι όταν η ψηφιακή αξιολόγηση ενσωματώνεται στην εκπαίδευση STEM μπορεί να
έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών
και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας, καθώς και την καλλιέργεια
επιχειρηματικού πνεύματος εντός των σχολικών κοινοτήτων.

•

Ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών
Η δράση αυτή, εστιάζει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων εκ μέρους
των μαθητών/μαθητριών, αξιοποιώντας τους ψηφιακούς φακέλους επιτευγμάτων (ePortfolios)
ταυτόχρονα, ως διαδικασία μάθησης και ως προϊόν μάθησης. Επιπρόσθετα, εστιάζει στη
συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μάθησής τους μέσα από
ένα Ημερολόγιο Μάθησης. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται δυναμικά διαδικτυακά περιβάλλοντα
μάθησης, που υποστηρίζουν τους στόχους αυτούς, όπως το Mahara και το Onenote Class
Notebook. Η δράση ξεκίνησε μέσα από το Έργο «EUfolio: EU Classroom ePortfolios» και
συνεχίστηκε με το Έργο «ATS2020: Assessment of Transversal Skills (ats2020.eu)», μέσα από το
οποίο έχουν αναπτυχθεί υλικό και μαθησιακές εισηγήσεις, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο
(https://resources.ats2020.eu/), καθώς επίσης και δύο βιβλιάρια, το «ATS2020 Toolkit» και το
«Reflections and Policy Recommendations»).

•

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Ικανότητας
(ΠΕΕΑΨΙ)
Το Παιδαγωγικο Ινστιτούτο, θεωρεί το Πρόγραμμα ως μία από τις βασικές δράσεις του για
ενίσχυση της επαγγελματικής μάθησης - επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για την Ψηφιακή Εκπαίδευση στο κυπριακό εκπαιδευτικό
σύστημα. Συγκεκριμένα, έχει περιληφθεί στο έργο της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης που
αποτελεί βασική δράση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κύριος σκοπός του
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Προγράμματος, είναι η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ώστε να προωθείται η αποτελεσματική αξιοποίηση και
ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Μέσω του
συγκεκριμένου Προγράμματος, επιδιώκεται, όπως οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων:
o

o

είναι σε θέση να αξιοποιούν διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, ηλεκτρονικά εργαλεία
μάθησης, ανοικτό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και κοινότητες μάθησης, με στόχο την
ενίσχυση της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων δια βίου
μάθησης,
αναπτύξουν απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, για να είναι αποτελεσματικοί στην προσφορά
καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να
υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτούν έναν βασικό κορμό γνώσεων αλλά
και να αναπτύσσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις οριζόντιες δεξιότητες που απαιτούνται
στον 21ο αιώνα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα βασικές αξίες και στάσεις.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση υλοποίησης του
Προγράμματος (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021). Σε αυτή τη φάση το Παιδαγωγικο Ινστιτούτο , σε
συνεργασία με τους ανάδοχους φορείς (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick
και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) που είχαν αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του
περιεχομένου των Μαθησιακών Ενοτήτων (ΜΕ) του Προγράμματος, πρόσφερε σε εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας το Διαδικτυακό Περιβάλλον
Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου . Το περιεχόμενο των Μαθησιακών Ενοτήτων του
Προγράμματος, έχει καθοριστεί, μέσα από μια διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών
αλλά και στη βάση ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων. Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, το
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προχωρεί στον σχεδιασμό και ετοιμασία για την έναρξη υλοποίησης
της δεύτερης φάσης του ΠΕΕΑΨΙ.
•

Ψηφιακά Υποστηριζόμενο Περιβάλλον Μάθησης (ΨΥΠΜ) (https://digilearn.pi.ac.cy/)
Το ΨΥΠΜ θέτει τα Προγράμματα και τις Δράσεις του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, σε ένα
ενιαίο πλαίσιο. Αποτελεί ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, το οποίο είναι ευέλικτο, υποστηρίζει
σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και δεν περιορίζεται σε έναν φυσικό χώρο, αλλά
επεκτείνεται στον ευρύτερο ψηφιακό και διαδικτυακό χώρο. Το ΨΥΠΜ φιλοξενεί σύγχρονες
ψηφιακές τεχνολογίες, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, μαθητές/μαθήτριες,
εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, ακολουθούν τον δικό τους κύκλο μάθησης,
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα και προσθέτοντας νέα εργαλεία και περιβάλλοντα. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες, προσδίδουν παιδαγωγική αξία σε μαθησιακές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας
ευκαιρίες για δόμηση γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια στάσεων. Σύγχρονες
τεχνολογίες, όπως ανθρωποειδή ρομπότ, πακέτα ρομποτικής, τεχνολογίες επαυξημένης και
εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατες προσομοιώσεις και τρισδιάστατη εκτύπωση,
διαδραστικές επιφάνειες εργασίας και συσκευές, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης,
αλλά και ως αντικείμενα για προγραμματισμό και εφαρμογές.

•

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
Ο ΤΕΤ, σε συνεργασία με τη Μονάδα ΤΠΕ και τις Διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ, συνέχισε τον
σχεδιασμό και υλοποίηση σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία απευθύνονταν σε
εκπαιδευτικούς και στελέχη από όλες τις βαθμίδες (Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση του Microsoft Office 365 και, ειδικότερα, της εφαρμογής MS
Teams με σκοπό την εξοικείωση των εκπαιδευτικών, αλλά και την επιμόρφωσή τους, σε εργαλεία
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αξιοποίησή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και
μάθηση, καθώς και στην παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών. Τα σεμινάρια
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παρακολούθησαν, συνολικά, 580 εκπαιδευτικοί από όλες τις ειδικότητες και βαθμίδες της
εκπαίδευσης.
Πίνακας 1: Αριθμός εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τα διαδικτυακά
σεμινάρια για την MS Teams
Ν
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

230

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

250

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

100

ΣΥΝΟΛΟ

580

Παράλληλα, ο ΤΕΤ έχει δημιουργήσει υποστηρικτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
για όλες τις βαθμίδες, το οποίο είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες https://elearn.pi.ac.cy/ms365 και
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3111&Itemid=510
•

Συνέδρια - Ημερίδες - Παρουσιάσεις
Για την υποστήριξη των πιο πάνω δράσεων, διοργανώθηκαν Συνέδρια και Ημερίδες, καθώς,
επίσης, παρουσιάσεις σε Συνέδρια, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση, αλλά και διαμοιρασμό
των εξής δράσεων:
o

o

o
o
o

o

o

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας της Παιδείας για τα Μέσα
διοργανώθηκε, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2021, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, διαδικτυακή Διημερίδα με τίτλο «Καλλιεργώντας την Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω
της Παιδείας για τα Μέσα». Η Διημερίδα είχε στόχο να προάγει τη συζήτηση για τη
σημαντικότητα της ανάπτυξης της Παιδείας για τα Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τόσο
σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές και μαθήτριες, προσεγγίζοντας το θέμα μέσα από τη
διάσταση της ψηφιακής πολιτότητας. Στη Διημερίδα παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από
ακαδημαϊκούς ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών
(https://www.pi.ac.cy/medialiteracy).
Συμμετοχή και παρουσίαση λειτουργών ΤΕΤ στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΕ για την
παρουσίαση του αναστοχαστικού εργαλείου για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών –
SELFIE for TEACHERS και στην ημερίδα SELFIE.
Συμμετοχή και παρουσίαση λειτουργών του ΤΕΤ στην Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακές
δεξιότητες: Πολιτικές, Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο»,
Eνημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις για τη Διεθνή Μέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
(internetsafety.pi.ac.cy/saferinternetday, internetsafety.pi.ac.cy/sid2021),
Ημερίδα για τη βράβευση μαθητών/μαθητριών, για τον Διαγωνισμό παραγωγής σύντομου
βίντεο από μαθητές/μαθήτριες (https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/short-video-20212022/),
Η Τελετή Βράβευσης του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού
«Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021», πραγματοποιήθηκε τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα από τις
συχνότητες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ3 με ειδική τρίωρη εκπομπή, το
Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή ντοκιμαντέρ από
μαθητές και μαθήτριες”» δημιουργήθηκαν Ταινίες ντοκιμαντέρ, από μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια,
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικού,
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου (Α.Ε.Ι. 2021 Film Festival), που
πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 στη Λευκωσία. Κάποιες από τις
παραγωγές παρουσιάστηκαν και σε άλλες δημόσιες προβολές, όπως στο Ραδιοφωνικό
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Ίδρυμα Κύπρου, στο Κινηματοθέατρο Παλλάς και στο Σκαλί Αγλαντζιάς στη Λευκωσία, στις
κοινότητες Κλήρου, Μιτσερού κ. ά.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ IV: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ»
•

Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης
Για την υποστήριξη των δράσεων, αλλά και των Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ,
σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και τυγχάνουν διαχείρισης, διάφορα διαδικτυακά περιβάλλοντα
μάθησης και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
o
o
o

•

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Moodle
(https://elearn.pi.ac.cy),
Διαδικτυακό
αποθετήριο
Ανοικτού
Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου
Χρηστών
(http://photodentro.pi.ac.cy)
Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών για τα Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(https://www.pi-eggrafes.ac.cy)

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών για τα Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(https://www.pi-eggrafes.ac.cy)
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για δηλώσεις σε Σεμινάρια, που προσφέρονται από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, περιλαμβάνει αιτήσεις εισηγητών για εγγραφή σε μητρώο, υποβολή σεμιναρίων από
εσωτερικούς και εξωτερικούς εισηγητές, αιτήσεις από εκπαιδευτικούς, σχολεία και συνδέσμους
γονέων για συμμετοχή στα σεμινάρια, εσωτερική διαχείριση σεμιναρίων από αρμόδιους
λειτουργούς, κρατήσεις αιθουσών, τήρηση παρουσιών, παραγωγή παρουσιολογίων,
πιστοποιητικών, ωρολογίων προγραμμάτων κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2021, είχαν
πρόσβαση 17500 χρήστες, εκ των οποίων οι 1500 ήταν νέοι χρήστες. Οι 9500 έκαναν αίτηση ή/και
συμμετείχαν στις επιμορφώσεις που προσφέρθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ετοιμάστηκαν γύρω στα 450 σεμινάρια (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, εξειδικευμένα σεμινάρια,
προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, σεμινάρια για γονείς, διήμερο εκπαιδευτικού,
σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης) τα οποία προσφέρθηκαν σε 1200
διαφορετικές ομάδες εκπαιδευομένων με 2500 περίπου συναντήσεις στο σύνολο.

•

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης (ΔΠΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(https://elearn.pi.ac.cy/)
Το Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης (ΔΠΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
αναπτύσσεται δυναμικά από το 1994 σε περιβάλλον ανοικτού κώδικα (Open Source) Moodle. Έχει
δημιουργηθεί με σκοπό την προώθηση της αποστολής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , η οποία
είναι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και η συνεχής ενημέρωσή
τους για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση. Παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς των
προγραμμάτων του, σε μορφή που να συνδυάζει τη διά ζώσης και την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Διαθέτει κατηγορίες Μαθημάτων Ανοικτής Πρόσβασης (χωρίς εγγραφή χρήστη) αλλά
κυρίως, Μαθημάτων με Εγγραφή χρήστη. Συνολικά, ο αριθμός των χρηστών ξεπερνά τις δύο
χιλιάδες (2000) και ο αριθμός των μαθημάτων (courses) ξεπερνά τα διακόσια (200) Επιπρόσθετα,
φιλοξενεί ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικές μονάδες που συμμετέχουν σε προγράμματα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και τμήματα του δημοσίου τομέα.
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•

Δίκτυο, συστήματα και ψηφιακή ασφάλεια
Ο ΤΕΤ υποστηρίζει και διαχειρίζεται την ψηφιακή υποδομή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αυτό
αφορά την υλοποίηση συστημάτων και υπηρεσιών δικτύου, το ίδιο το δίκτυο, καθώς επίσης και
την ψηφιακή ασφάλεια. Για την υλοποίηση των πιο πάνω και για την εξασφάλιση της
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και συστημάτων
του, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο φιλοξενεί στους χώρους του το δικό του ολοκληρωμένο Κέντρο
Δεδομένων εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Το δίκτυο, καθώς και οι υπηρεσίες που το αποτελούν, είναι κτισμένα και διαμορφωμένα σε ένα
εικονικό περιβάλλον σε συστοιχία συμπλέγματος (cluster),ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα
όλων των υπηρεσιών. Το δίκτυο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι τμηματοποιημένο και σε
κάθε τμήμα του ανήκουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με τη λειτουργία που
επιτελούν και το είδος της πληροφορίας που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν.
Η ψηφιακή ασφάλεια του δικτύου και των υπηρεσιών, παρέχεται από τείχη προστασίας που
βρίσκονται στην περίμετρο του δικτύου και στα οποία είναι υλοποιημένοι όλοι οι μηχανισμοί
ασφαλείας (σύμφωνα πάντα με την πολιτική ασφάλειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ) και οι
οποίοι θα προστατέψουν όλα τα τμήματα του δικτύου καθώς επίσης και τις υπηρεσίες του, από
διαφόρων ειδών κακόβουλες ενέργειες και κινδύνους.

5.1.3.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κατά το έτος 2021, συνεχίστηκε η παραχώρηση των εκπαιδευτικών παραγωγών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Ελλάδας, σε σχολεία και άλλους οργανισμούς. Η
διαδικτυακή πύλη http://paragoges.pi.ac.cy, που φιλοξενούνται από το 2011 ψηφιοποιημένες οι
εκπαιδευτικές παραγωγές, δίνει άμεση πρόσβαση στο υλικό αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και
ενδιαφερόμενη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υλοποιήθηκαν δεκάδες παραγωγές σε ήχο,
κυρίως, σε σχέση με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών για τις Εξετάσεις Τετραμήνων και τις
Παγκύπριες Εξετάσεις.
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5.1.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, παρέχει την
ευκαιρία τόσο στους/στις λειτουργούς του, όσο και στους/στις μάχιμους εκπαιδευτικούς που
συμμετέχουν σε παρεμβατικές δράσεις, στις σχολικές μονάδες να:
•
•
•
•

τυγχάνουν συνεχούς ενημέρωσης για νέες τάσεις σε εκπαιδευτικά θέματα,
γνωρίζουν και να εισαγάγουν καινοτομίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα,
αναπτύσσουν συνεργασία με άλλες χώρες και να ανταλλάζουν εμπειρογνωμοσύνη,
ενισχύονται στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Πίνακας 1: Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΠΕΡIΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΊΤΛΟΣ ΣΧΕΔIΟΥ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗ

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
18/02/2019 -31/01/2022

ATS STEM: Assessment of
Transversal Skills in STEM

Erasmus+ Programme Key Action 3 Support for policy reform - initiatives for
policy innovation, European policy
experimentations in the fields of Education
and Training led by high-level public
authorities

01/01/2020 -31/12/2021

SELFIE Helper and Pedagogical
Innovation Assistant – SHERPA

01/12/2020-31/11/2022

Social Radio 2.0: The European
School Radio and Podcasting
Community for Active Citizenship
Education

ERASMUS + Programme KA3 – ForwardLooking cooperation Projects in the Field of
Education and Training
Erasmus+ KA2-Cooperation for innovation
and the exchange of good practices

01/01/2021-31/03/2022

ΠΕΡIΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Safer Internet (CyberSafety III)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔIΟΥ

KA201 - Strategic Partnerships for school
Education
Connecting Europe facility in the field of
trans-European telecommunication
networks, CEF-TC-2020-1-Safer Internet
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗ

Περιβαλλοντική εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
2020 - 2025

01/05/2020-01/05/2022

PEDIA: Promoting Energy
efficiency & Developing Innovative
Approaches in schools

HORIZON 2020

Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για
την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση
Περιοχών με Περιβαλλοντική
Ιστορικότητα

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

Διδακτική μεθοδολογία
1/11/2019 - 31/10/2021
31/12/2020-30/12/2022

Guidelines for Developing and
Implementing STEAME Schools
Using digital tools for formative
assessment in mathematics
classroom (Dig_ForMath)

ERASMUS+ KA2, Cooperation for innovation
and the exchange of good practice
Erasmus+ Programme Key Action 1 Learning Mobility of Individuals, KA101 School education staff mobility, Call 2020,
Round 1
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01/09/2020-31/08/2023

Lesson Study as a vehicle for
improving achievement in
mathematics (LESSAM)

Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation
and the exchange of good practices
KA201 - Strategic Partnerships for school
education

Συναισθηματική Ενδυνάμωση
01/12/2020-30/11/2022

28/02/2021-28/02/2024

ΠΕΡIΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

RESILIENCE -Resilience and
Wellbeing in preschool education
to prevent emotional, social and
behavioral problems

Erasmus + KA2-Cooperation for innovation
and the exchange of good practices

Promoting Teachers Well-being
through Positive Behavior Support
in Early Childhood EducationProWell

Erasmus + KA3 - Support for policy reform
Initiatives for policy innovation-European
Policy Experimentations

KA201 - Strategic Partnerships for school
education

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔIΟΥ
Σχολική παραβατικότητα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗ

01/11/2019-31/10/2022

SeBI: Securing the Best Interest of
the Child in Educational School
Administration.

Erasmus+ ΚΑ3, Social inclusion and
common values: the contribution in the
field of education and training

1/10/2019–30/09/2021

CICADA: Children’s Life Quality:
Participation, Recreation and Play

Erasmus + KA2, Cooperation for innovation
and the exchange of good practice

1/12/2020 - 30/11/2023

SAFER: SociAl competences and
Erasmus+ ΚΑ3,
FundamEntal Rights for preventing Social Inclusion and common values: the
bullying
(including on-line
contribution in the field of education and
bullying)
training
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

2/01/ 2019 – 31/12/2021

SWPBS: Building School-Wide
Inclusive, Positive and Equitable
Learning Environments
Through A Systems-Change
Approach

Erasmus+ ΚΑ3: European policy
experimentations in the fields of Education
and Training led by high-level public
authorities

31/12/2018-30/12/2021

T4E: Teachers4Europe: setting an
Agora for Democratic Culture-

ERASMUS+, Key Action 3

15/1/2021-14/01/2023

PASSAGE - Pedagogies of Passing
from Reception to Education

01/11/202-31/10/2023

Assessing Newly Arrived Migrants’
Knowledge in Science and Math
using Augmented Teaching
Material - Augmented Assessment
Σχολική ηγεσία

Erasmus+ KA3: Social inclusion and
common values: The contribution in the
field of education and training (LOT1)
Erasmus KA3- Support for policy reform Social inclusion through education, training
and youth, EACEA-34-2019

27/07/2020 -26/07/2021

EEPN: The European Education
Policy Network

European Commission (Education, Youth,
Sport and Culture)
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5.1.5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Κ.Ε.Ε.Α.)
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), δημιουργήθηκε με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, τον Αύγουστο του 2008. Οι δράσεις του Κέντρου συνοψίζονται σε τρεις
άξονες: (α) είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή διεθνών και τοπικών ερευνών σε παιδαγωγικά και
εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. εκπαιδευτική πολιτική, αναλυτικά προγράμματα, επιμόρφωση
εκπαιδευτικών), (β) διεξάγει αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών καινοτομιών, παρεμβάσεων και
προγραμμάτων του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στις
σχολικές μονάδες της Κύπρου, και (γ) ενθαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη ερευνητικής
κουλτούρας (σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες).
Κατά το έτος 2021, στη βάση του ετήσιου προγραμματισμού του, το ΚΕΕΑ δραστηριοποιήθηκε σε
σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, ως ακολούθως:
5.1.5.1 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5.1.5.1.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ EΡΕΥΝΕΣ
Το ΚΕΕΑ, εμπλέκεται σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνονται από διεθνείς
οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (ΙΕA), κάποια από τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, το ΚΕΕΑ εκπροσωπεί το
ΥΠΠΑΝ στις πιο κάτω διεθνείς έρευνες:
•

Programme for International Student Assessment (PISA) Η έρευνα εστιάζει στον καθορισμό
αξιόπιστων δεικτών, σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των
εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες των 15χρονων μαθητών/μαθητριών στους
τομείς της Κατανόησης Κειμένου, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών), κατά την
περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει προς την ολοκλήρωσή της ή έχει μόλις
ολοκληρωθεί. Η έρευνα διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, με εξαίρεση τον τρέχοντα κύκλο που, λόγω
της πανδημίας, θα διεξαχθεί το 2022.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα:
http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa.
•

PISA 2022: Αποτελεί την τέταρτη συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα (προηγήθηκε
συμμετοχή στην έρευνα το 2012, 2015 και 2018), με υπό έμφαση αντικείμενο τα Μαθηματικά.
Κατά το 2021, έγινε επανάληψη της Πιλοτικής Φάσης της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, αφού οι
περισσότερες χώρες δεν κατάφεραν να συλλέξουν δεδομένα λόγω της πανδημίας COVID-19.
Η Κύπρος δεν συμμετείχε στην Πιλοτική Φάση του 2021 γιατί κατά την Πιλοτική Φάση του
2020 κατάφερε να συλλέξει επαρκή δεδομένα και εφάρμοσε όλες τις διαδικασίες που
απαιτούνται από τους διοργανωτές εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν. Η Κύρια
Φάση έχει μετατεθεί για την άνοιξη του 2022. Αναμένεται ότι στην Κύρια Φάση θα
συμμετέχουν περίπου 6000 μαθητές/μαθήτριες από την Κύπρο. Κατά το 2021 το ΚΕΕΑ έχει
πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας της χώρας για την
εφαρμογή της Κύριας Φάσης της έρευνας. Συγκεκριμένα, έχουν οριστικοποιηθεί (στην
Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα) τα εργαλεία και το υποστηρικτικό υλικό (π.χ. Οδηγός
Συντονιστή Σχολείου, Οδηγός Υπεύθυνου Χορήγησης, Οδηγός Κωδικοποίησης Έργων) που
θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Κύριας Φάσης καθώς και όλες οι δράσεις
δειγματοληψίας. Επίσης, το ΚΕΕΑ προχώρησε στην προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για
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την έρευνα PISA 2022 (έντυπα, αφίσες) και ενημερώνει τακτικά την τοπική ιστοσελίδα της
έρευνας PISA (http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa/).
•

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – H έρευνα εξετάζει τις
επιδόσεις μαθητών/μαθητριών Δ΄ Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και τις Φυσικές
Επιστήμες, σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η έρευνα αντλεί πληροφορίες για την εφαρμογή του
Αναλυτικού Προγράμματος, τις διδακτικές πρακτικές και τους σχολικούς πόρους. H έρευνα
διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα:
http://keea-timss.pi.ac.cy/timss.
o ΤΙΜSS 2023: Η Κύπρος συμμετέχει στην έρευνα για έβδομη φορά. Από τον προηγούμενο
κύκλο της έρευνας (2019), οι διοργανωτές άρχισαν να προωθούν τη μετάβαση από την
έντυπη στην ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων. Σε αυτόν τον κύκλο, η Κύπρος συμμετέχει,
για πρώτη φορά, στην ηλεκτρονική εκδοχή στην περίπτωση της Β’ Γυμνασίου ενώ παραμένει
στην έντυπη εκδοχή στη Δ’ Δημοτικού. Την άνοιξη του 2022 θα πραγματοποιηθεί η Πιλοτική
Φάση της έρευνας, η οποία αφορά ειδικά στην ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων, και την
άνοιξη του 2022 η Κύρια Φάση. Στην Πιλοτική Φάση, αναμένεται να συμμετέχουν περίπου
550 μαθητές/μαθήτριες Β’ Γυμνασίου. Αντίστοιχα, στην Κύρια Φάση αναμένεται να
συμμετέχουν περίπου 4000 μαθητές/μαθήτριες Δ’ Δημοτικού και 4000 μαθητές/μαθήτριες Β’
Γυμνασίου. Κατά το 2021 έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις προετοιμασίας για την Πιλοτική Φάση
(B’ Γυμνασίου). Συγκεκριμένα, έχει δοθεί ανατροφοδότηση προς τους διοργανωτές για
διάφορα θέματα (πλαίσιο αξιολόγησης, ανάπτυξη καινούριων ψηφιακών έργων αξιολόγησης),
έχει μεταφραστεί το εξεταστικό υλικό, έχει γίνει η προεργασία για την επιλογή των σχολικών
μονάδων που θα συμμετέχουν και έχουν γίνει ενημερωτικές/συντονιστικές συναντήσεις με τις
Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης.

•

Teaching and Learning International Study (TALIS) – H έρευνα εστιάζει στο μαθησιακό
περιβάλλον και στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Παρέχει την ευκαιρία
στους/στις εκπαιδευτικούς, καθώς και στους/στις διευθυντές/διευθύντριες, να προσφέρουν
δεδομένα για ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έρευνα, συλλέγει πληροφορίες από τους/τις
διευθυντές/διευθύντριες, καθώς και από τους/τις εκπαιδευτικούς γυμνασιακού επιπέδου σε διεθνές
επίπεδο, για θέματα, όπως η επαγγελματική τους ανάπτυξη, η αξιολόγηση, η διδασκαλία και η
μάθηση των παιδιών. H έρευνα διεξάγεται κάθε πέντε (5) χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες
παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://keea-talis.pi.ac.cy/talis.
o TALIS 2024: Ο τέταρτος κύκλος της έρευνας TALIS 2024, έχει αρχίσει τις εργασίες από τον
Ιούνιο του 2021 με διαδικτυακή ενημέρωση των Εθνικών Συντονιστών της κάθε χώρας για τη
δομή των διαδικασιών του νέου κύκλου της έρευνας. Ο κύκλος αυτός έχει μεγαλύτερη
συμμετοχή χωρών (περίπου 55 χώρες), καθώς επίσης αυξάνονται οι επιλογές με τις οποίες η
κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει. Η Κύπρος συμμετέχει για τρίτη φορά στην έρευνα. Η
συμμετοχή της χώρας μας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προΠιλοτική Φάση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022.
Θα αξιοποιηθούν ομάδες εστίασης με εκπαιδευτικούς και διευθυντές/διευθύντριες σχολείων
γυμνασιακού κύκλου, με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των
εργαλείων που θα αξιοποιηθούν στην Κύρια Φάση της έρευνας. Η Πιλοτική Φάση (Field Test)
της έρευνας θα διεξαχθεί το 2023, ενώ η Κύρια Φάση θα διεξαχθεί το 2024. Αναμένεται ότι
στην Πιλοτική Φάση θα λάβουν μέρος 10 μεγάλα δημόσια σχολεία γυμνασιακού κύκλου με
200 εκπαιδευτικούς ενώ στην Κύρια Φάση θα συμμετέχουν όλα τα σχολεία γυμνασιακού
κύκλου της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά, με περίπου 3600 εκπαιδευτικούς.
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•

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) – Η διεθνής έρευνα PIRLS, παρέχει
διεθνή συγκριτικά στοιχεία, σχετικά με τις αναγνωστικές δεξιότητες, τις δεξιότητες κατανόησης
κειμένων και τις στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην ανάγνωση κειμένων των
μαθητών/μαθητριών Δ’ τάξης Δημοτικού. Η PIRLS διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://keea-pirls.pi.ac.cy/pirls.
o PIRLS 2021: Η Κύπρος, συμμετέχει για δεύτερη φορά στην έρευνα (η πρώτη συμμετοχή
ήταν το 2001). Την άνοιξη του 2021 ολοκληρώθηκε η Κύρια Φάση της έρευνας στην οποία
συμμετείχαν συνολικά 4602 μαθητές/μαθήτριες από 162 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Τα
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έχουν τύχει επεξεργασίας σε τοπικό επίπεδο (κωδικοποίηση
απαντήσεων ανοικτού τύπου, καταχώριση δεδομένων) και η βάση δεδομένων υποβλήθηκε
στους διοργανωτές το φθινόπωρο του 2021 για τη δική τους επεξεργασία μαζί με τα
αντίστοιχα δεδομένα από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες ώστε να προκύψουν τα διεθνή
αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο του 2022.

•

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) – H έρευνα, εξετάζει τους
τρόπους με τους οποίους οι νέοι/νέες προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν τον ρόλο τους ως
ενεργοί πολίτες. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄ τάξης Γυμνασίου και αφορά σε
ζητήματα πολιτότητας (γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές), καθώς και σε παράγοντες που
επηρεάζουν στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς την εμπλοκή τους στην
κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs.
o ICCS 2022: Κύπρος, συμμετείχε μόνο μία φορά στην έρευνα το 2009, ενώ το 2022 θα είναι η
δεύτερη συμμετοχή της. Κατά το 2021 το ΚΕΕΑ έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες
διαδικασίες προετοιμασίας της χώρας για την εφαρμογή της Κύριας Φάσης της έρευνας.
Συγκεκριμένα, έχουν οριστικοποιηθεί (στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα) τα εργαλεία
και το υποστηρικτικό υλικό (π.χ. Οδηγός Συντονιστή Σχολείου, Οδηγός Υπεύθυνου
Χορήγησης, Οδηγός Κωδικοποίησης Έργων) που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
Κύριας Φάσης και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις δειγματοληψίας. Επίσης, το ΚΕΕΑ έχει
προχωρήσει στην προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για την έρευνα ICCS 2022 (έντυπα,
αφίσες) και ενημερώνει τακτικά την τοπική ιστοσελίδα της έρευνας. Η Κύρια Φάση
προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2022, με τη συμμετοχή περίπου 3500
μαθητών/μαθητριών.

•

Health Behavior in School-aged Children (HBSC) – Η έρευνα Συμπεριφορών Υγείας Παιδιών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αφορά στη συμπεριφορά εφήβων μαθητών/μαθητριών (11,
13 και 15 ετών) σε σχέση με θέματα υγείας, όπως τη διατροφή τη σωματική άσκηση, τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, τον εκφοβισμό στο σχολείο κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες,
παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://keea-hbsc.pi.ac.cy/hbsc.
o ΗBSC 2022: Το 2021, το ΚΕΕΑ πραγματοποίησε όλες τις διαδικασίες που αφορούσαν
στην προετοιμασία της χώρας σε θέματα δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή της Κύριας
Φάσης της έρευνας. Οριστικοποιήθηκαν (στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα) τα
εργαλεία
(Ερωτηματολόγιο
Μαθητή/Μαθήτριας
11-13
ετών,
Ερωτηματολόγιο
μαθητή/μαθήτριας 15 ετών και Ερωτηματολόγιο Σχολείου) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της Κύριας Φάσης. Επίσης, το ΚΕΕΑ προχώρησε στην προετοιμασία
ενημερωτικού υλικού για την έρευνα HBSC (αφίσες, κίνητρα) και ενημερώνει τακτικά την
τοπική ιστοσελίδα της έρευνας HBSC (http://keea-hbsc.pi.ac.cy/hbsc). Η Κύρια Φάση της
έρευνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2021 και σε αυτή
συμμετείχαν συνολικά περίπου 4700 μαθητές/μαθήτριες από 214 σχολεία.
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5.1.5.1.2 ΤΟΠΙΚΕΣ EΡΕΥΝΕΣ
Το ΚΕΕΑ διεξάγει δύο διαχρονικά μεγάλης κλίμακας τοπικά προγράμματα, ως εξής:
•

Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού – Σε τοπικό επίπεδο, το
ΚΕΕΑ διεξάγει τη διαχρονική έρευνα «Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού» (ΠΛΑ), σε
παγκύπρια κλίμακα, για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού. Η
έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό μαθητών/μαθητριών, με ρίσκο για λειτουργικό αναλφαβητισμό.
Τα αποτελέσματα της έρευνας προωθούνται στα σχολεία και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του
ΥΠΠΑΝ, ούτως ώστε αυτοί/αυτές οι μαθητές/μαθήτριες να λάβουν έγκαιρα στήριξη, κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο. Το ΚΕΕΑ έχει προχωρήσει σε δράσεις διάχυσης των
αποτελεσμάτων της έρευνας, με τη συμμετοχή σε συνέδρια και τη δημοσίευση άρθρων σε
ακαδημαϊκά περιοδικά. Επίσης, έχει αναρτήσει τις βάσεις δεδομένων του Προγράμματος, αλλά και
δείγματα αποδεσμευμένου υλικού στην ιστοσελίδα του. Από το 2016, ορίστηκαν κοινές μέρες
χορήγησης των δοκιμίων σε όλες τις σχολικές μονάδες και για τους δύο κύκλους (Γ΄ και Στ΄ τάξη).
Το 2021, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου (Δοκίμια Γλώσσας) και στις
3 Δεκεμβρίου (Δοκίμια Μαθηματικών). Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/μαθητριών που
συμμετείχαν ανήλθε στους/στις 8377 για τα δοκίμια της Γλώσσας και στους/στις 8455 για τα
δοκίμια των Μαθηματικών για την Γ΄ τάξη και στους/στις 8321 μαθητές/μαθήτριες για τα δοκίμια
της Γλώσσας και 8350 μαθητές/μαθήτριες για τα δοκίμια των Μαθηματικών Στ’ τάξης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy.

•

Πρόγραμμα Ελληνομάθειας – To Πρόγραμμα Ελληνομάθειας, αποσκοπεί στη μέτρηση και
διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία,
που φοιτούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου και δεν κατέχουν την Ελληνική σε
ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε να προσφερθεί στα παιδιά αποτελεσματική και στοχευμένη
διδασκαλία. Στο εν λόγω πρόγραμμα, συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες Α΄- Στ΄ τάξης, που ήδη
συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν, από την επόμενη σχολική χρονιά, σε πρόγραμμα ενισχυτικής
διδασκαλίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Από τη σχολική χρονιά 2017-2018, το
πρόγραμμα διεξάγεται σε παγκύπρια βάση. Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, στο πρόγραμμα
θα έπρεπε να λάβουν μέρος συνολικά 2133 μαθητές/μαθήτριες στην αρχική αξιολόγηση και 3230
μαθητές/μαθήτριες στην τελική αξιολόγηση. Στους αριθμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι
μαθητές/μαθήτριες που δεν ολοκλήρωσαν την αρχική και τελική αξιολόγηση την προηγούμενη
σχολική χρονιά (2019-2020) λόγω της πανδημίας. Τελικά στην αρχική αξιολόγηση συμμετείχαν
συνολικά 2007 από τους/τις 2133 (94,1%) μαθητές/μαθήτριες και στην τελική αξιολόγηση
συμμετείχαν 2830 μαθητές/μαθήτριες από τους/τις 3230 (87,6%). Περισσότερες πληροφορίες,
παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://keea-ellinomatheia.pi.ac.cy/ellinomatheia.

Σε τοπικό επίπεδο, το ΚΕΕΑ θα διεξάγει για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2021-2022 την έρευνα
«Δοκίμιο Ελληνικών Α΄ τάξης», σε παγκύπρια κλίμακα, για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες Α΄
τάξης Δημοτικού. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στην έρευνα
αναμένεται να είναι περίπου 8000.

5.1.5.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Το ΚΕΕΑ προβαίνει συστηματικά σε γνωμοδοτήσεις πριν παραχωρηθεί έγκριση σε ενδιαφερόμενα
άτομα/φορείς για διεξαγωγή έρευνας στα δημόσια σχολεία. Εξετάζει περισσότερα από 200 Αναλυτικά
Σχέδια Έρευνας (ΑΣE) τον χρόνο, που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για
εξασφάλιση έγκρισης. Παράλληλα, από το 2016 βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής των αποτελεσμάτων της κάθε έρευνας. Η συλλογή και αρχειοθέτηση των Συνοπτικών
Δελτίων Έρευνας (ΣΔΕ) θα βοηθήσει στη δημιουργία βιβλιοθήκης με τις έρευνες που
πραγματοποιούνται στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.
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5.1.6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
5.1.6.1 ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Έργο της ΥΑΠ, είναι:
•

ο συντονισμός των διαδικασιών έκδοσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων,

•

οι διαδικασίες συγγραφής, έκδοσης και εκσυγχρονισμού των διδακτικών βιβλίων, καθώς και η
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες όλων των
βαθμίδων της Εκπαίδευσης,

•

η αγορά των διδακτικών βιβλίων που εκδίδονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Ελλάδα, και οι διαδικασίες μεταφοράς τους από την
Ελλάδα στην Κύπρο,

•

η έκδοση υλικού (βιβλιαρίων, εξωφύλλων, αφισών, εντύπων κ.ά.) για τις ανάγκες:
o του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
o του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
o άλλων υπηρεσιών που υπάγονται στο ΥΠΠΑΝ,

•

η ευθύνη για την ετοιμασία των εγγράφων των προσφορών για την προκήρυξη των εκδόσεών της,
η αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών, καθώς και η επίβλεψη των εκδόσεων στα
τυπογραφεία,

•

η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική παραγγελία των διδακτικών
βιβλίων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την Αποθήκη του ΥΠΠΑΝ.

Για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, η ΥΑΠ συνεργάζεται στενά με τους πιο κάτω
φορείς:
•

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας,

•

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ελλάδας,

•

το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,

•

τις Διευθύνσεις της Εκπαίδευσης,

•

το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΠΠΑΝ,

•

το Κυβερνητικό Τυπογραφείο,

•

τα ιδιωτικά τυπογραφεία,

•

την Αποθήκη του ΥΠΠΑΝ,

•

το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ,

•

τα Πανεπιστήμια Κύπρου,

•

τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

5.1.6.2 ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, έχει εμπλακεί ενεργά στην έκδοση νέων διδακτικών
εγχειριδίων και στην παραγωγή επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης
των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
Στην Κυπριακή Εκπαίδευση, χρησιμοποιούνται διδακτικά βιβλία, εκδόσεων ΥΑΠ, ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», «Άλλων Πηγών», καθώς και νέο υλικό που έχει ετοιμαστεί για εφαρμογή των
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι
αριθμοί των βιβλίων που χρησιμοποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, τη σχολική χρονιά 2021-2022.
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Πίνακας 1: Σύνολο Διδακτικών Βιβλίων Μαθητή/Μαθήτριας Σχολικής Χρονιάς 2021-2022
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Δημοτική / Προδημοτική

ΥΑΠ
101

ΙΤΥΕ
40

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
-

ΣΥΝΟΛΟ
141

Μέση Γενική

154

63

26

243

Μέση Τεχνική

183

149

8

340

438 (60,5%)

252 (34,8%)

34 (4,7%)

724 (100%)

ΣΥΝΟΛΟ

5.1.6.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΑΠ
Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες της
ΥΑΠ για το 2021.
Πίνακας 2: Στοιχεία Δαπανών ΥΑΠ κατά το 2021
ΔΑΠΑΝΗ
Επανέκδοση/Αναθεώρηση/Νέες εκδόσεις βιβλίων και διδακτικών πακέτων
ΥΑΠ και Τετραδίων

€1.400.000,00

Αγορά βιβλίων ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», παραλαβή ή/και αποστολή βιβλίων και
εγγράφων από και προς το εξωτερικό

€1.300.000,00

Αγορά βιβλίων ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, κ.α.) για τη Μέση Γενική
και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση.

€1.600.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

€4.300.000,00

Από τον Πίνακα, φαίνεται ότι οι δαπάνες για βιβλία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης το 2021 ανήλθαν
στο ποσό των €4.300.000,00.
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5.1.7

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5.1.7.1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Μονάδα για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), αποτελεί οριζόντια
δομή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και συστάθηκε
επίσημα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 81.604/Αρ. Πρότασης 1479/2016), ως
η μόνιμη δομή του Κράτους, για τα σχετικά θέματα, βάσει των προνοιών του Στρατηγικού Σχεδιασμού
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο οποίος εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο για υλοποίηση στις 4.10.07 (Αρ. Απόφ. 66.145, Αρ. Πρότασης 971/2007). Η
Μονάδα στοχεύει στη θεμελίωση της ΕΠΑΑ, σε εθνική βάση, στην τυπική, μη τυπική και άτυπη
εκπαίδευση, μέσα από την προώθηση, εφαρμογή, υλοποίηση και επικαιροποιήση των κεντρικών
δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, στη βάση των εθνικών προτεραιοτήτων και των
διεθνών πολιτικών. Επιδίωξη της Μονάδας, είναι η η ΕΠΑΑ να προσεγγισθεί

ολιστικά, ενιαία,

συνεκτικά και οριζόντια όχι μόνο στο πλαίσιο του ΥΠΠΑΝ, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των
φορέων, οργανισμών και ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βάσει του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΠΕ/ΕΑΑ, πιο κάτω παρουσιάζονται για το 2020 συνοπτικά, οι
δράσεις και μέτρα που έχουν προωθηθεί από τη Μονάδα και είναι σε στάδιο υλοποίησης.

5.1.7.2. ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρεχόμενης Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο
Ανάπτυξη στους/στις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, το Κρατικό
Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτελεί την μόνη ίσως ολοκληρωμένη δομή μητυπικής εκπαίδευσης για τα θέματα του περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο.
Δημιουργήθηκε από το ΥΠΠΑΝ, υπό την εποπτεία της Μονάδας ΕΠΑΑ, επιδιώκοντας να παράσχει σε
όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αλλά και στην κοινωνία των
πολιτών εναλλακτικές ευκαιρίες διδασκαλίας και μάθησης στα θέματα του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης, λειτουργώντας συνάμα συμπληρωματικά και ενισχυτικά για την
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στο
σχολείο. Το 2022 σηματοδοτεί μια νέα πορεία σε ότι αφορά τις δράσεις και το έργο του Κρατικού
Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), αφενός γιατί έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός
του με τη συμπερίληψη των δύο νέων Κέντρων Παναγιάς και Κοιλανίου, με τα οποία συμπληρώνεται
το Δίκτυο ως προς τη λειτουργία των ΚΠΕ που το αποτελούν και αφετέρου έχουν προωθηθεί νέοι
αναπτυξιακοί σχεδιασμοί τόσο ως προς τα προγράμματά του όσο και ως προς τις δραστηριότητές του.
Το Κρατικό Δίκτυο ΚΠΕ, βρίσκεται στο δέκατο-όγδοο χρόνο λειτουργίας του και περιλαμβάνει επτά (7)
ΚΠΕ : το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κοινότητας Ακρωτηρίου, το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς,το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κάβο-Γκρέκο,
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοιλανίου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παναγιάς. Η δημιουργία των Κ.Π.Ε. είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού με τις τοπικές κοινότητες (Πεδουλά, Ακρωτηρίου, Σαλαμιούς, Κοιλανίου, και
Παναγιάς), αλλά και με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Τμήμα
Δασών, με τη συμβολή και τη συνεργασία των οποίων δημιουργήθηκε το Κ.Π.Ε. Αθαλάσσας και το
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Κ.Π.Ε. Κάβο-Γκρέκο. Τα ΚΠΕ Αθαλάσσας, Κάβο-Γκρέκο, Κοινότητας Ακρωτηρίου, Σαλαμιούς και
Κοιλανίου προσφέρουν μονοήμερα προγράμματα (από τις 9:00-13:30. και από τις 9:00.-16:30.), ενώ
το ΚΠΕ Πεδουλά, πέρα από την προσφορά των μονοήμερων και ολοήμερων προγραμμάτων,
προσφέρει διήμερα και τριήμερα προγράμματα με διαμονή μέχρι και σαράντα (40) μαθητών/τριών
στους ξενώνες του. Ανάλογα, το ΚΠΕ Παναγιάς πέρα από την προσφορά μονοήμερων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (από τις 9:00πμ-13:30μ.μ. και από τις 9:00-16:30.), προσφέρει τριήμερα και
πενθήμερα προγράμματα με τη διαμονή μέχρι και εξήντα (μαθητών/μαθητριών) στους ξενώνες του.
Τα προγράμματα όλων των ΚΠΕ έχουν σχεδιαστεί από την Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
και την Αειφόρο Ανάπτυξη, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ειδικά περιβαλλοντικά πεδία των
περιοχών στις οποίες έχουν δημιουργηθεί και να συνάδουν με τα σύγχρονα θέματα του
Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως έχουν καθοριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς
και την επιστημονική κοινότητα. Τα προγράμματα είναι οργανωμένα στη βάση κεντρικών θεματικών
ενοτήτων που αφορούν στο «Δάσος-Βιοποικιλότητα», το «Νερό», το «Περιβάλλον και Πολιτισμός», το
«Έδαφος», το «Περιβάλλον και Τοπική Κοινότητα», την «Ενέργεια», την «Ερημοποίηση και κλιματικές
αλλαγές», «Τοπικές καλλιέργειες και τοπικά προϊόντα», «Θάλασσα» κ.λπ. και είναι άμεσα
συνδεδεμένα με το σχολείο. Καινοτομία των προγραμμάτων αποτελεί η σύνδεσή τους με το Νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως τμήμα της επίσημης εκπαίδευσης
των μαθητών/τριών, αλλά και των εκπαιδευτικών του τόπου μας.
Στόχος των Κέντρων, είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικές δομές για την προώθηση της
Εκπαίδευσης, για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία και να καταστούν χώροι
ανάπτυξης και εφαρμογής πολύπλευρων περιβαλλοντικών δράσεων. Με τις δράσεις αυτές,
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, αλλά και άλλες ομάδες πληθυσμού έχουν την ευκαιρία να
διερευνήσουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τη βιωματική και εμπειρική ενασχόλησή
τους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα πέρα από το σχολείο και στη βάση της συνεξέτασης των
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραμέτρων. Σημαντική καινοτομία των ΚΠΕ αποτελεί η
διασύνδεση και η συνεργασία τους με άλλους οργανισμούς και φορείς μη-τυπικής εκπαίδευσης, όπως
είναι τα τοπικά εργαστήρια, τα μουσεία κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών εντάσσεται κα η
συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού και η προσφορά ειδικών
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νερό, τόσο στο Μουσείο Νερού στη Λεμεσό,
όσο και στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού στη Λευκωσία. Ανάλογα συνεργασίες έχουν γίνει με οινοποιεία
και τοπικά εργαστήρια και βιοτεχνίες με στόχο την παροχή περισσότερων ευκαιριών βιωματικής
μάθησης, αλλά αλληλεπίδρασης με τους τοπικούς πληθυσμούς, αλλά και επαγγελματίες.
Λεπτομέρειες για όλες τις δράσεις του Δικτύου ΚΠΕ και των προσφερομένων προγραμμάτων του,
μπορείτε
να
βρείτε
στην
αναθεωρημένη
ιστοσελίδα
της
Μονάδας.
https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/Σημειώνεται ότι για την περίοδο 2012-2021, συμμετείχαν στα
προγράμματα του Κρατικού Δικτύου Κ.Π.Ε. πέραν των 220.000 μαθητών/μαθητριών, 3500
εκπαιδευτικών και φοιτητών/φοιτητριών από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεων του Κρατικού Δικτύου ΚΠΕ διεξήχθησαν σειρά διατμηματικών
Σεμιναρίων επιμόρφωσης και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων, για επαγγελματικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, και για τους τοπικούς πληθυσμούς.
Σημειώνεται επίσης, ότι μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΚΠΕ για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, έχει προωθηθεί ο σχεδιασμός ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς με στόχο την προώθηση της αλληλεπίδρασης των γονέων
με τα παιδιά σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και την από κοινού ενίσχυση της
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περιβαλλοντικής τους συνείδησης. Παράλληλα, σε κάθε Κέντρο, διοργανώνονται Ημερίδες και
Συνέδρια σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και θέματα αειφόρου ανάπτυξης, με γνώμονα τα
ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ζητήματα και πεδία στα οποία βρίσκεται το κάθε Κέντρο.
Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΚΠΕ συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, όπως
επίσης και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορα
χρηματοδοτικά εργαλεία.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρονιά 2021, όπως και το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω της
πανδημίας, σε σχέση με τη λειτουργία του Κρατικού Δικτύου ΚΠΕ. Δεδομένης της υφιστάμενης
κατάστασης με την πανδημία, το προσωπικό του Κρατικού Δικτύου ΚΠΕ, αναδιοργάνωσε τα
προγράμματά του, προσφέροντας μια σειρά προγραμμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με
τον τίτλο τα «ΚΠΕ ταξιδεύουν στα σχολεία». Με αυτό τον τρόπο επιδιώχθηκε να δοθεί η δυνατότητα
στους/στις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να συμμετέχουν μέσα στο σχολείο
τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που προσφέρονται από το Κρατικό Δίκτυο ΚΠΕ στη βάση
της τήρησης αυστηρών πρωτοκόλλων, μέχρι την επάνοδο στην κανονικότητα. Παράλληλα το Κρατικό
Δίκτυο ΚΠΕ, προκειμένου να είναι έτοιμο για την επαναλειτουργία των προγραμμάτων, προέβη σε
ρυθμίσεις

που

αφορούν

την

εξασφάλιση

υλικών

αποστείρωσης

όλου

του

εξοπλισμού,

αναδιαμόρφωση των αιθουσών για διασφάλιση όλων των μέτρων προστασίας, αλλά και ετοιμασίας
ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, που αφορούν την λειτουργία των ΚΠΕ.

5.1.7.3

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μερικές από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της Μονάδας, για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη για τη σχολική χρονιά 2020 αποτέλεσαν:

Α) Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο αντικείμενο της ΕΠΑΑ
Σε ότι αφορά την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των στελεχών
εκπαίδευσης και άλλων ομάδων πληθυσμού, έχουν σχεδιασθεί και προσφερθεί σειρές σεμιναρίων και
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε υποχρεωτική και προαιρετική βάση. Η παρεχόμενη
εκπαίδευση και κατάρτιση έχει ποικίλες μορφές: (βιωματική, εμπειρική, σε σχολική βάση, με τη μορφή
δικτύων, διεξάγεται σε σχολεία, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του Κρατικού Δικτύου, σε πραγματικά περιβάλλοντα και ποικίλα πεδία μη-τυπικής
εκπαίδευσης όπως Μουσεία, δάσος, ποτάμια, τοπικά εργαστήρια κ.λπ.). Τα σεμινάρια προσφέρθηκαν
εξ΄ αποστάσεως.
Ενδεικτικά για τη χρονιά 2021 έχουν προσφερθεί τα πιο κάτω σεμινάρια:
•

Υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης των Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης και των
Βοηθών Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδικές πεντάωρες συναντήσεις με τίτλο
«Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Σχολείου-Αειφόρο Σχολείο» και
«Ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στο ενιαίο σχέδιο βελτίωσης της
σχολικής μονάδας».
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•

Σεμινάρια, βιωματικού χαρακτήρα, στους εκπαιδευτικούς όλων των Επαρχιών, με θέματα
σχετικά με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ικανότητες για την ΕΑΑ, τη γνωριμία τους
και την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές προτάσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τη
διασύνδεση της ρομποτικής με τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή τους
στη σχολική μονάδα κ.λπ.

Β) Διοργάνωση και συμμετοχή της Μονάδας ΕΠΑΑ σε περιφερειακές συναντήσεις για
την ΕΑΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω μερικές από τις διεθνείς και περιφερειακές
συναντήσεις.
•

Συμμετοχή και παρουσίαση στην ημερίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Κυπριακού
Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα την Ηγεσία και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (Απρίλιος 2021).

•

Συμμετοχή κα παρουσίαση Εκπαιδευτικές Προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. στην
Παγκύπρια Ημερίδα που οργάνωσε η ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική (Απρίλιος 2021).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο πλαίσιο της περιφερειακής συνάντησης της UNECE στο
Αζερμπαϊτζάν με τίτλο «Μάθησης για την Αειφορία στο πλαίσιο της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Απρίλιος 2021, διαδικτυακά).

•

Συμμετοχή στην ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πέλλας και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και
Κλιματική Δράση». (Απρίλιος 2021 διαδικτυακά).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στην περιφερειακή συνάντηση της UNESCO για την ΕΑΑ2030
(Μάϊος 2021, διαδικτυακά).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στη διεθνή ημερίδα για την Παγκόσμια Εκπαίδευση «GENE@20
to Maastricht+20 Process: Towards a long term vision for Global Education to 2050» (Ιούνιος
2021, Βρυξέλες, διαδικτυακά).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο ISEKI με τον τίτλο “Sustainable
Development Goals in Food Systems: Challenges and opportunities for the future” (Ιούνιος
2021, Ιταλία, διαδικτυακά).

•

Συμμετοχή στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέοι», που
διοργανώθηκε από την UNESCO σε συνεργασία με την Ιταλική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της
COP26 (Σεπτέμβριος 2022, Μιλάνο)

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο 2ο διεθνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στην Αν.
Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή (Οκτώβριος 2021, Πάφος).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο υβριδικό πανεπιστήμιο ASTEROUSIA- UNESCO και
Μεσογειακό Γραφείο Περιβάλλοντος (Οκτώβριος 2021, Κρήτη)

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στην 27η συνάντηση της Επιτροπής για την Περιβαλλοντική
Πολιτική της UNECE (Νοέμβριος 2021, Γενεύη).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Πολίτες-Πολιτικοί-Πολιτικές»
(Δεκέμβριος 2021, Λευκωσία).

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στο συνέδριο «Σχολικής Εκπαίδευσης-E-twinning: Κλιματική
Αλλαγή και Παραπληροφόρηση», που διοργανώθηκε από το ΙΔΕΠ (Δεκέμβριος 2021.
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).
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Γ) Συγγραφή υλικού για την ενίσχυση του Αναλυτικού Προγράμματος της Π.Ε./Ε.Α.Α.
Τη χρονιά 2021, προωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα πιο κάτω εκπαιδευτικά υλικά και μέσα:
•

Έκδοση του βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες για τα Ζώα της Κύπρου»: Η παρούσα έκδοση,
είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ (Μονάδα ΕΠΑΑ) με το Υπουργείο Γεωργίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Για την έκδοσή του εργάσθηκαν λειτουργοί
της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως επίσης και λειτουργοί του ΥΓΑΑΠ. Μέσα από απλά κείμενα,
πλαισιωμένα από παραστατική εικονογράφηση, αλλά και μια σειρά δημιουργικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, το βιβλίο εξετάζει έξι «παρεξηγημένα» είδη
ζώων που ζουν στην Κύπρο, το ανθρωποπούλι, την αράχνη, την αλεπού, τη νυχτερίδα, το
φίδι και το σκαντζόχοιρο, επιχειρώντας να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους στην κατάργηση
στρεβλώσεων και λανθασμένων αντιλήψεων που επικρατούν σε σχέση με αυτά. Ζητούμενό
του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού και στη μείωση των κινδύνων
εξαφάνισής τους. Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Β’, Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου και μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο σχολείο, στο σπίτι, στο πεδίο
κ.λπ. παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες δημιουργικής μάθησης και ευαισθητοποίησης σε
μικρούς και μεγάλους, που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου μας.

• Ετοιμασία διαδικτυακών μαθημάτων για τη Σπατάλη Τροφίμων για τους
μαθητές/μαθήτριες Ε’ και Στ΄ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Δεκατέσσερα διαδικτυακά
μαθήματα έχουν σχεδιαστεί από τη Μονάδα ΕΠΑΑ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Life FoodPrint. Τα μαθήματα στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση
και κυρίως στην εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στα θέματα που άπτονται της
παραγωγής και της σπατάλης τροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας τροφίμων, της διαχείρισης
και μείωσης της σπατάλης τροφίμων, της κομποστοποίησης, της υπεύθυνης κατανάλωσης,
της υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφής. Τα μαθήματα
παρέχουν μοναδικές εμπειρίες παιδαγωγικής μάθησης μέσα από παιχνίδια, quiz, σενάρια
μάθησης και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από
τους/τις μαθητές/μαθήτριες τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Ο σχεδιασμός των
μαθημάτων παρέχει δυνατότητες άμεσης ανατροφοδότησης σε σχέση με τα θέματα που το
κάθε μάθημα εξετάζει και μέσα από διαδραστικές εφαρμογές συμβάλλει στην αναστοχαστική
μάθηση, στον προβληματισμό και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Τα διαδικτυακά
μαθήματα είναι διάρκειας μίας (1) και δύο (2) διδακτικών περιόδων και για την εφαρμογή τους,
το προσωπικό της Μονάδας διεξάγει βιωματικά εργαστήρια στα σχολεία για εξοικείωση
μαθητών/μαθητριών με αυτά. Όλα τα μαθήματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/epimorfosi/imerides-seminaria-sinedria
• Η Μονάδα ΕΠΑΑ, έχει ξεκινήσει το 2020-2021, σε συνεργασία με τον Επίτροπο του πολίτη τη
συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού «οι στόχοι της αειφορίας ταξιδεύουν». Πρόκειται για
ένα πολύ φιλόδοξο στόχο. Ένα βιβλίο για κάθε στόχο της αειφόρου ανάπτυξης. Δεκαεφτά
βιβλία, θα ταξιδέψουν σε μία βαλίτσα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, σε κοινότητες,
οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την αφύπνιση του συνόλου των μαθητών και
μαθητριών, αλλά και του κάθε πολίτη του τόπου μας, για την ευθύνη και το ρόλο που ο
καθένας έχει για τη διαμόρφωση αειφόρων κοινωνιών. Το υλικό πρόκειται να κυκλοφορήσει το
2022 και έχει βραβευτεί ως παράδειγμα αριστείας στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την Παγκόσμια Εκπαίδευση».
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Δ) Συμμετοχή στην ετοιμασία των κειμένων πολιτικής διμερών, τριμερών και διεθνών
συνεργασιών για την ΕΑΑ όπως:
•

των μνημονίων συνεργίας Κύπρου-Αιγύπτου, Κύπρου-Ελλάδος, Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος,
Κύπρου-Ιταλίας, Κύπρου-Ρωσίας, Κύπρου-Ρουμανίας, Κύπρου-Ιορδανίας, Κύπρου-Αυστρίας,
Κύπρου-Γαλλίας (κ.λπ.).

•

των εθνικών εκθέσεων αναφορικά με την ΕΑΑ όπως την ετοιμασία της εθνικής έκθεσης της
Κύπρου για την ΕΑΑ για την UNECE, συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την ετοιμασία των
εθνικών εκθέσεων της Κύπρου για τις κλιματικές αλλαγές, των στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης, της παγκόσμιας εκπαίδευσης, του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Τροόδους,
της 2ης έκθεσης προόδου της Κύπρου για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης,
την αξιολόγηση της Κύπρου από την ΕΕ για την υλοποίηση της ΕΑΑ, την έκθεση για την
ευρωπαϊκή συμμαχία για το κλίμα.

•

των διεθνών και περιφερειακών κειμένων πολιτικής για την ΕΑΑ, όπως το νέο Στρατηγικό
Πλαίσιο για την ΕΑΑ της UNECE, 2030, το κείμενο πολιτικής της UNESCO για το μέλλον της
ΕΑΑ, το κείμενο της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ, το κείμενο πολιτικής για τους
Νέους και την ΕΑΑ στην UNECE, το κείμενο πολιτικής της ΕΕ «Μάθηση στην Περιβαλλοντική
Αειφορία», την επιστημονική έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο
της περιφερειακής πρωτοβουλίας της Κύπρου για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική
Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, της ετοιμασίας της έκθεσης προόδου για την υλοποίηση της
Στρατηγικής για την EAA για την περίοδο 2016-2019 στα κράτη-μέλη της UNECE.

•

των κειμένων παρέμβασης της Δημοκρατίας, για την ΕΑΑ, σε διεθνή φόρα και συναντήσεις,
όπως στις επιτροπές της UNECE ESD Steering Committee, UNESCO, GENE, MIO-Medies.

Ε) Συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την Π.Ε./Ε.Α.Α. όπως:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Προεδρεύει της επιτροπής της UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
για τη Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Προεδρεύει στη Μεσογειακή Επιτροπή για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την
Ε.Α.Α.
Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ολιστική Σχολική
Προσέγγιση στην ΕΑΑ.
Συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.
Συντονίζει την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση.
Συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή UNESCO για την Ε.Α.Α.
Συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή ΕΘΕΓΝΩΚΑ για την ετοιμασία της Θαλάσσιας
Ολοκληρωμένης Πολιτικής.
Συμμετέχει Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας.
Συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή για το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Ορεινών
Κοινοτήτων.
Συμμετέχει στην Επιτροπή για τη Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Θερέτρων.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
•

Το Πρόγραμμα “PEDIA”, χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Κύπρο. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και συνεργαζόμενος φορέας η Μονάδα για την ΕΠΑΑ. Το
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πρόγραμμα θα αποφέρει 7.5 εκατομμύρια επενδύσεων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
ώστε να αναβαθμισθούν, σε πρώτη φάση 25 σχολεία, όλων των βαθμίδων, σε σχολεία
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με παράλληλο όφελος άμεσων εξοικονομήσεων
ενέργειας στα λειτουργικά έξοδά τους που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 250,000 € ανά έτος,.
Το πρόγραμμα: α) Στοχεύει στην σταδιακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων στη βάση ενός
μεθοδολογικού εργαλείου εφαρμογής κριτηρίων ειδικά για τα σχολεία της Κύπρου μέσω του
οποίου θα αποτυπώνονται οι πραγματικές ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του κάθε
σχολικού κτηρίου. β) Επιδιώκει στη συνολική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με τη
εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και «πράσινων» τεχνολογικών λύσεων, εξωραϊσμού του
σχολικού χώρου, αλλά και ποιοτικής βελτίωσης των τεχνικών και άλλων λειτουργιών του
σχολείου. γ) Σχεδιάσθηκε, ώστε τα ίδια τα σχολικά κτήρια πέρα από κτήρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας, να καταστούν βασικά παιδαγωγικά εργαλεία τυπικής και μη-τυπικής
εκπαίδευσης.
•

Συμμετέχει, επίσης, στις ομάδες εμπειρογνωμόνων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
GENESIS, RSPII, ICTeEFS, PUAT, RefTeCP. Επίσης, η Μονάδα σε συνεργασία με ΜΚΟ και
άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της Κύπρου
και του εξωτερικού, ετοιμάζει ανταγωνιστικές προτάσεις σχετικά με την ΕΠΑΑ, οι οποίες
υποβάλλονται σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Ε) Άλλες δραστηριότητες και δράσεις της Μονάδας για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη
o

o

o
o

o

Συμμετοχή της Μονάδας ΕΠΑΑ, σε άλλες εκδηλώσεις, όπως: α) την Παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος, γ) την Παγκόσμια ημέρα για την ώρα της Γης, δ) την Παγκόσμια ημέρα για την
ερημοποίηση, ε) την εκστρατεία διαφώτισης και ενημέρωσης για την καθαριότητα “Let’s do it
Cyprus”.
Συνεργασία της Μονάδας ΕΠΑΑ . με το Γραφείο του Επιτρόπου του πολίτη και ΜΚΟ
Οργανώσεων, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διεξαγωγή από
κοινού περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως την
παροχή διαλέξεων στα σχολεία, αλλά και σε άλλες ομάδες πληθυσμού, σε θέματα σχετικά με
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων,
παρεμβατικών προγραμμάτων σε Δήμους και Κοινότητες.
Συμβουλευτική στήριξη των σχολείων και διεξαγωγή Σεμιναρίων για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε σχολική βάση.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε εθνικό πλαίσιο,
όπως το πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», το οποίο έχει συν-σχεδιασθεί και υλοποιείται από τον
Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό «ΑΚΤΗ», με τη συμμετοχή πέραν των 380 σχολείων, από όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Σχεδιασμός και υλοποίηση της Δράσης “Δημιουργώ για τους στόχους της Παγκόσμιας
Ατζέντας των Στόχων της Αειφορίας 2030”. Η συγκεκριμένη δράση, σχεδιάσθηκε και
υλοποιήθηκε από της Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
με τη συνεργασία της Γερμανικής Πρεσβείας, την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 και
εντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας, για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων στα θέματα της
προώθησης των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι
οι μαθητές/μαθήτριες, μέσα από εναλλακτικού τύπου μαθησιακές διαδικασίες, να
αναπτύξουν τον περιβαλλοντικό κριτικό γραμματισμό, αποτυπώνοντάς μέσα από την
εικαστική δημιουργία, τους στόχους της αειφορίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα έργα τους,
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ως μέσα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στους στόχους της
παγκόσμιας ατζέντας. Στη δράση συμμετείχαν 125 ομάδες μαθητών/μαθητριών από την
Δημοτική Εκπαίδευση και την Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος) και τα πρώτα
βραβεία θα αποτελέσουν το εξώφυλλο των βιβλίων του εκπαιδευτικού υλικού «οι Στόχοι της
Αειφόρου Ανάπτυξης Ταξιδεύουν». Τα σχολεία, τα έργα των οποίων διακρίθηκαν, με τη
συνεργασία του animafest συμμετείχαν σε σειρά βιωματικών εργαστηρίων και τα έργα τους,
ετοιμάσθηκαν σε 2λεπτα φιλμάκια κινουμένων σχεδίων τα οποία θα παρουσιαστούν στην 9η
Υπουργική Σύνοδο για το «Περιβάλλον στην Ευρώπη», η οποία θα διεξαχθεί στην Κύπρο
στις 5-7 Οκτωβρίου 2022.
Το πρόγραμμα «Εσύ πιο «Π» υιοθετείς; Το Πλαστικό ή τον Πλανήτη;», με στόχο να
εφοδιάσει τον κάθε μαθητή/τρια, με μία ειδική τσάντα, ένα φιλοπεριβαλλοντικό καλαμάκι και
ένα ειδικό ποτήρι (ή παγουρίνο για παιδιά μικρότερων ηλικιών), τα οποία θα χρησιμοποιούν
στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους σε αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας, του
πλαστικού καλαμιού και της πλαστικής μπουκάλας/ποτηριού, επεκτάθηκε κατά τη σχολική
χρονιά 2021 και στο Γυμνασιακό Κύκλο. Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι όλοι οι μαθητές/τριες του
τόπου μας, περίπου 110.000 στον αριθμό, να έχουν το δικό τους «οπλοστάσιο» κατά του
πλαστικού, το οποίο θα τους συντροφεύει καθημερινά. Η συγκεκριμένη πολιτική συνοδεύεται
με ενημερώσεις, όπως επίσης και καταμέτρηση μείωσης του πλαστικού στο σχολικό χώρο, με
συγκεκριμένα μέτρα ανταποδοτικού περιβαλλοντικού οφέλους για το σχολείο και τους/τις
μαθητές/τριες.
Σημείωση: Λεπτομέρειες για όλες τις δράσεις της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μπορείτε να βρείτε στην αναθεωρημένη
ιστοσελίδα https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/
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5.1.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μέσω της πρόσφατης
αναδόμησης και βελτίωσης των υπηρεσιών του, τον Σεπτέμβριο του 2019, έχει θέσει ως
προτεραιότητα, τη βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών πρόληψης και διαχείριση της βίας και
παραβατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, που εργάζονται
σε θέματα πρόληψης της παραβατικότητας (Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.),
Επιτροπή για την Αγωγή Υγείας και Πολιτότητα (ΕΑΥΠ), Επιτροπή Πρόληψης και
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευση Παιδιών), υπάγονται πλέον
διοικητικά, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τον καλύτερο συντονισμό και στόχευση των δράσεων που
υλοποιούνται.

5.1.8.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΑ.ΒΙ.Σ.)
Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) ήταν εισήγηση της Επιτροπής
Ειδικών για τη Σχολική Βία, η οποία συστάθηκε το 2008 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Επιτροπή μελέτησε το πρόβλημα της Σχολικής Παραβατικότητας και
παρέδωσε σχετική έκθεση με εισηγήσεις. Η εισήγηση για τη δημιουργία του ΠΑ.ΒΙ.Σ. (Ιανουάριος
2010) περιλήφθηκε στα μέτρα άμεσης εφαρμογής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Παραβατικότητας, από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της αναδόμησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), που ασχολούνται με θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. υπάγεται διοικητικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σκοπός του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού
περιβάλλοντος, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
είναι:
●
●
●
●
●

Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση του φαινομένου της βίας
στο σχολείο και των παραμέτρων με τις οποίες σχετίζεται.
Η διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων για καθορισμό πολιτικής πρόληψης και
διαχείρισης της βίας, ως αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών.
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών εταίρων για το
φαινόμενο της βίας στην Κύπρο και διεθνώς.
Η ενδυνάμωση γονέων, μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που
ασχολούνται με το θέμα.
Η προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στο σχολείο.

Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, επιτυγχάνεται μέσα από το πολύπλευρο έργο που επιτελεί το
ΠΑ.ΒΙ.Σ., το οποίο κατά τη χρονιά 2021 εστιάστηκε στους πιο κάτω τομείς:
●

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (Εθνική
Στρατηγική):
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής, παρακολουθεί
και συντονίζει, σε συνεργασία με εταίρους, τις εργασίες για υλοποίηση δράσεων της Εθνικής
Στρατηγικής, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/1/2018.
Παράλληλα, το ΠΑ.ΒΙ.Σ., ως φορέας υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, έχει προχωρήσει το
2021:
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o
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o

o

στη χαρτογράφηση, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των υφιστάμενων προγραμμάτων που
εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία, με θέματα που άπτονται της
Πρόληψης και Διαχείρισης της Βίας στο σχολείο.
στη διεξαγωγή ημερίδας για τον Σχολικό Εκφοβισμό.
σε επαφές για συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, για την ανάπτυξη
προτύπου διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού.
στην πραγματοποίηση συναντήσεων με φορείς και ΜΚΟ που στόχο είχαν την ενδυνάμωση
και την καλύτερη οργάνωση της προσπάθειας διαφόρων κοινωνικών φορέων στον αγώνα
ενάντια στη βία στο σχολείο.
στην ανάπτυξη συνεργασίας της Κοινοτικής Αστυνομίας και του Παρατηρητή της Γειτονιάς με
το σχολείο, προσφέροντας σχετικές επιμορφωτικές- ενημερωτικές δράσεις προς άτομα της
διευθυντικής ομάδας των σχολείων.
στην ανάπτυξη συνεργασίας με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού για εφαρμογή της αρχής του συμφέροντος του παιδιού σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
καθώς και για διοικητικές πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης. Μετά από ενέργειες του
ΠΑ.ΒΙ.Σ., Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου, προσφέρουν επιμορφώσεις προς τους/τις
εκπαιδευτικούς και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης.
στην ανανέωση της Ιστοσελίδας του με σκοπό τον εμπλουτισμό της με υλικό και χρήσιμους
συνδέσμους, αλλά και την παροχή πληροφόρησης σε θέματα που άπτονται της Σχολικής
Βίας και Παραβατικότητας.

Επιπρόσθετα, το ΠΑ.ΒΙ.Σ συμμετέχει στη Διατμηματική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας και της Παραβατικότητας στα Σχολεία, στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στην
Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των
Παιδιών και στη Διατμηματική Επιτροπή του ΥΠΠΑΝ για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.
●

Συλλογή Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο:
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή δεδομένων, σχετικών με τις μορφές της βίας
σε κάθε σχολική μονάδα. Για τον σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί σε ερευνητή, μετά από προκήρυξη
ανοιχτού διαγωνισμού από το ΥΠΠΑΝ, η δημιουργία συστήματος διαχρονικής συλλογής,
κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων για τις μορφές
και την έκταση της βίας στη σχολική μονάδα.
Η εν λόγω έρευνα, είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια μείωσης της βίας στον κυπριακό
πληθυσμό και είναι η πρώτη που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Θα ολοκληρωθεί
σε τέσσερα (4) σχολικά έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει
συλλογή δεδομένων για τρία (3) διαδοχικά έτη (2020-2023), από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά
σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική).
Έχει διεξαχθεί η Α΄ Φάση της έρευνας (Μάιος - Ιούνιος 2021) και έχει αρχίσει η Β’ Φάση της
έρευνας (Δεκέμβριος 2021 - Απρίλιος 2022) με συμμετοχή μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών
και γονέων/κηδεμόνων, στα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Κυριότεροι στόχοι της έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι:
o Η εξαγωγή βασικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τις μορφές και την
έκταση της βίας σε κάθε σχολική μονάδα και παγκύπρια.
o Η συσχέτιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο με διάφορες παραμέτρους που
σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο και ατομικούς παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το παιδί.
o Ο εντοπισμός των σχολείων με μεγαλύτερη έκθεση σε φαινόμενα βίας, τα οποία χρήζουν
άμεσης παρέμβασης.
o Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες
επικινδυνότητας, γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.
o Η υποβολή εισηγήσεων για παρεμβάσεις για πρόληψη και διαχείριση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν κλινικές διαστάσεις του φαινομένου της βίας.
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Η δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων στο ΥΠΠΑΝ, για σκοπούς παρακολούθησης
του φαινομένου και χάραξη πολιτικής,
Η καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και η βελτίωση της προσαρμοστικότητας
των μαθητών/μαθητριών στο σχολικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την έρευνα, στο πλαίσιο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, τηρείται
αρχείο περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος
Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ (https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx). Οι σχολικές
μονάδες, μετά από οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από την
πλατφόρμα ΣΕΠ.
●

Εκπαιδευτικά προγράμματα/επιμορφώσεις:
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συνέχισε την προσφορά διετών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/επιμορφώσεων σε σχολική βάση, στη θεματική των Σχολικών Συγκρούσεων και
του Σχολικού Εκφοβισμού, σε οργανωμένη και συστηματική βάση. Τα προγράμματα αυτά,
στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσα από τη μείωση της βίας και των
συγκρούσεων στα σχολεία. Η στήριξη για εφαρμογή προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο
Σχολείο.
Τα προγράμματα αυτά είναι:

•

Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
σχολεία.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει διάρκεια δύο έτη. Περιλαμβάνει μία 40λεπτη εισαγωγική
παρουσίαση σε συνεδρία προσωπικού και τέσσερα 80λεπτα βιωματικά εργαστήρια. Το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό. Οι εκπαιδευτικοί
επιμορφώνονται σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης, στην έκφραση και
διαχείριση συναισθημάτων, σε ζητήματα διαφορετικότητας και αποδοχής και, τέλος, στη
διαδικασία της διαμεσολάβησης.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη(ν):
o
κατανόηση της φύσης των συγκρούσεων,
o
διδασκαλία μαθημάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων.
o
εφαρμογή τεχνικών, πρακτικών και στρατηγικών, για πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων,
o
χρήση της τεχνικής της διαμεσολάβησης, ως εργαλείου διαχείρισης των σχολικών
συγκρούσεων.

●

Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία
και Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει διάρκεια δύο έτη. Περιλαμβάνει μία 40λεπτη εισαγωγική
παρουσίαση σε συνεδρία προσωπικού και τέσσερα 80λεπτα βιωματικά εργαστήρια. Περιλαμβάνει
τρόπους αναγνώρισης των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, συγκεκριμένες μεθόδους
διαχείρισης των περιστατικών από το σχολείο και εισηγήσεις για εφαρμογή της πολιτικής του
ΥΠΠΑΝ για αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη(ν):
o
κατανόηση, αναγνώριση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού,
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διδασκαλία μαθημάτων, που αποσκοπούν στην πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού.
εφαρμογή τεχνικών, πρακτικών και στρατηγικών για πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού,
ανάπτυξη ολιστικών/συστημικών προσεγγίσεων για πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού.

Επιπλέον, το ΠΑ.ΒΙ.Σ κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, συνέχισε την υλοποίηση του Δικτύου
Σχολείων Προδημοτικής και Δημοτικής για κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς με χρήση των ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων της συστημικής
προσέγγισης
Στόχος του Δικτύου είναι η επιμόρφωση ενός/μίας εκπροσώπου από το σχολείο (Νηπιαγωγεία ή
Δημοτικά) στη χρήση συστημικών εργαλείων για κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, τα προβλήματα συμπεριφοράς
γίνονται κατανοητά, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται καθώς και τις δυναμικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιού και σχολικού περιβάλλοντος. Η συστημική παρέμβαση προσκαλεί
τους/τις εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς, να κάνουν υποθέσεις, να
αλλάξουν τον τρόπο που τα περιγράφουν και να επιχειρήσουν διαφορετικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις που έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδαγωγικής σχέσης.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Δικτύου, οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται για την εφαρμογή
και διάχυση που γίνεται στο σχολείο τους και λαμβάνουν υποστήριξη και αλληλοϋποστήριξη.
Επιμορφώσεις προσφέρθηκαν και με προαιρετικά σεμινάρια, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε δύο (2)
θεματικές. Τα σεμινάρια που προσφέρθηκαν είναι τα πιο κάτω:
o Κτίζοντας ειρηνικές τάξεις ως μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και των
συγκρούσεων (εξ αποστάσεως)
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επιμορφωθούν σε θέματα
που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Στη συνέχεια, να
εφαρμόσουν στην τάξη τους τεχνικές και δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία
μιας ειρηνικής τάξης. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενοτήτων, στις οποίες
καλύπτονται στοιχεία θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών που αποτελούν τις βασικές αρχές
μιας ειρηνικής τάξης, όπως Ανάπτυξη Συνεργασίας και Ομαδικότητας, Αποτελεσματική
Επικοινωνία, Στρατηγικές και Δεξιότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων, Διαχείριση
Συναισθημάτων, Αποδοχή της Διαφορετικότητας κ.ά.

o Πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδεύονται σε διάφορες μορφές
ενδοσχολικής βίας (συγκρούσεις, ρατσισμός, εκφοβισμός, προβλήματα συμπεριφοράς) και
εμπλουτίζουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητές τους για διαχείριση διάφορων μορφών βίας
στο σχολείο.
Επιπρόσθετα, τη σχολική χρονιά 2020-2021, προσφέρθηκαν διαλέξεις, σεμινάρια σε σχολική βάση και
ημερίδες. Προσφέρθηκαν και επιμορφώσεις για γονείς/κηδεμόνες, ενώ μέσα από τις δράσεις του
ΠΑ.ΒΙ.Σ. στα σχολεία επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ίδιων των μαθητών/μαθητριών.
Κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού, (7/9/21-9/9/21), προσφέρθηκαν οι πιο κάτω θεματικές από
Λειτουργούς του ΠΑ.ΒΙ.Σ., στις κεντρικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης:
«Εφαρμογές δημιουργίας ειρηνικής τάξης για πρόληψη της βίας και των συγκρούσεων», «Σχολικές
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Συγκρούσεις – Δραστηριότητες πρόληψης και διαχείρισης», «Πλαίσιο Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης
στο Δημοτικό Σχολείο», «Πρόληψη και διαχείριση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στην εκπαίδευση».
Επίσης, κατά τη Ημέρα Εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης (17/12/21) Λειτουργοί του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
προσέφεραν επιμορφώσεις στις πιο κάτω θεματικές: «Σχολικός Εκφοβισμός» και «Επικοινωνώντας
ανάγκες και συναισθήματα με μη βίαιο τρόπο».
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συνέβαλε με επιμορφώσεις στη θεματική του «Σχολικού Εκφοβισμού» και στο
Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης
Στελεχών
Εκπαίδευσης,
που
προσφέρεται
σε
νεοπροαχθέντες/νεοπροαχθείσες Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες και Διευθυντές/Διευθύντριες.
Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αριθμοί των σχολείων/εκπαιδευτικών/γονέων που
εκπαιδεύτηκαν στα εν λόγω προγράμματα, κατά το 2021 και κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 (όσον
αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς).
Πίνακας 1: Εκπαιδευτικά Προγράμματα/Επιμορφώσεις ΠΑ.ΒΙ.Σ κατά το 2021 και κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021 (όσον αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς).
Πρόγραμμα ΠΑ.ΒΙ.Σ.

Αριθμός
Σχολείων/Βαθμίδα

Αριθμός
εκπαιδευτικών/
(γονέων/κηδεμόνων)
που επιμορφώθηκαν

Αριθμός
συνολικών
συναντήσεων

Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων

8 Προδημοτικής
17 Δημοτικής
1 Ειδικής

25 Προδημοτικής
380 Δημοτικής

130

Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού

4 Δημοτικής
16 Μέσης
3 Προδημοτικής
8 Δημοτικής

90 Δημοτικής
1180 Μέσης
3 Προδημοτικής
8 Δημοτικής

100

10

Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη
διαχείριση προβλημάτων
συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση
της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής
Προαιρετικά Σεμινάρια
Διαδικτυακές Εισηγήσεις στο Διήμερο
Εκπαιδευτικού

______

4 Δημοτικής
15 Προδημοτικής
397 Δημοτικής

Εισηγήσεις την Ημέρα Εκπαιδευτικού

8 Μέσης

740 Μέσης

Σεμινάρια σε σχολική βάση

Διαδικτυακή επιμόρφωση νηπιαγωγών
και δασκάλων Α’ τάξης Δημοτικού
”Κίκο και το Χέρι” - Αρχές Ολιστικής
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης
Σεμινάριο για Γονείς “Διαχείριση
Δύσκολων συναισθημάτων και
δύσκολων σκέψεων”
Υλοποίηση εργαστηρίου στο πλαίσιο
της διαδικτυακής Ημερίδας
«Ενδυνάμωση, Μάθηση, Στήριξη στο
σύγχρονο σχολείο σε συνθήκες
πανδημίας» με τίτλο «Διαχείριση

______

3 Προδημοτικής
15 Δημοτικής
3 Μέσης
______

Γονείς Δημοτικής

______

9

8

8

9 Προδημοτικής
275 Δημοτικής
190 Μέσης
442
Προδημοτικής και
Δημοτικής

19
2

50 Γονείς/Κηδεμόνες

1

30
Προδημοτικής και
Δημοτικής
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δύσκολων συναισθημάτων και
διαχείριση δύσκολων σκέψεων»
Διαδικτυακό Σεμινάριο και εργαστήριο
“Η Θεωρία της Πολλαπλής
Νοημοσύνης ως Πλαίσιο Διδασκαλίας
για την ενίσχυση της ενεργού
συμμετοχής και κοινωνικής δέσμευσης
των παιδιών”
Διαλέξεις προς γονείς: «Ενημέρωση
για το Σχολικό Εκφοβισμό»
Διαδικτυακή Ημερίδα «Σχολικός
Εκφοβισμός»
ΣΥΝΟΛΟ

•

______

100
Δημοτικής,
Προδημοτικής και
Μέσης

4

6 Μέσης

250 Γονείς/Κηδεμόνες

16

______

100 Δημοτικής
100 Μέσης
50 Προδημοτικής
4138 εκπαιδευτικοί
300 Γονείς/Κηδεμόνες

1

102 σχολεία

313
συναντήσεις

Ανάδειξη καλών πρακτικών
Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και το Γραφείο του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και ΜΚΟ, διοργάνωσαν διαγωνισμό μεταξύ των σχολείων με θέμα «Βράβευση
Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας
και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας». Ο
διαγωνισμός αυτός εμπίπτει στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και
Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο του ΥΠΠΑΝ και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δήλωσαν συμμετοχή εννέα (9) σχολεία: ένα (1) Νηπιαγωγείο,
πέντε (5) Δημοτικά, ένα (1) Γυμνάσιο και δύο (2) Λύκεια. Μετά την αξιολόγηση των
πρακτικών/δράσεων των σχολείων, η Επιτροπή προχώρησε στη βράβευση τριών σχολικών
μονάδων και στην απονομή επαίνου σε άλλη μία σχολική μονάδα. Δυστυχώς, λόγω των
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο αριθμός των
συμμετοχών ήταν περιορισμένος. Η ειδική τελετή βράβευσης και απονομής του επαίνου
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Επιτρόπου
του Πολίτη.

●

Συνεργασίες του ΠΑ.ΒΙ.Σ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., το 2021, συμμετείχε στο δίκτυο European Antibullying Network (ΕΑΝ). Επιπρόσθετα,
συμμετέχει ως εταίρος σε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα.
o Children’s life quality: participation, recreation and play - H ποιότητα ζωής των
παιδιών, συμμετοχή, αναψυχή και παιχνίδι - CICADA Erasmus+ Programme Key
Action 2 (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021)
Στόχος του προγράμματος, είναι η χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής των παιδιών και
εφήβων, με σκοπό την ενίσχυση της ισχύουσας πολιτικής, που αφορά στην ευημερία των
παιδιών και την καθιέρωση καλών πρακτικών, προοπτικών και ευκαιριών οι οποίες
ενισχύουν την ποιότητα της ζωής τους. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος υλοποιήθηκε
έρευνα της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων στις συμμετέχουσες χώρες και
αναπτύχθηκε
πακέτο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με διδακτικό-διαδραστικό υλικό,
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δραστηριότητες και εργαλεία μάθησης που είναι προσβάσιμα μέσω ιστοσελίδας,
διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον,
αναπτύχθηκε Οδηγός Επιμόρφωσης και Προσαρμογής Πολιτικής στη μορφή διαδραστικού
ηλεκτρονικού βιβλίου.
o

Securing the best interest of the child in educational school administration Διασφαλίζοντας το συμφέρον του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση - SEBI
Erasmus+ Programme Key Action 3 (Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2022)
Στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη των σχολικών διευθύνσεων στην προσπάθειά
τους να διασφαλίσουν το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση
για τη Δικαιώματα του Παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των παιδιών, τα οποία κρίνεται ότι βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας ή στερούνται ίσων
ευκαιριών. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος υλοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη
χαρτογράφηση των πρακτικών τόσο ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο που στοχεύουν στη
διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε
επιμορφωτικό υλικό που θα διατεθεί και σαν εφαρμογή (application). Πραγματοποιήθηκε
επιμόρφωση διευθυντών/διευθυντριών, εκπαιδευτικών και τεχνοκρατών και προγραμματίζεται
ανάπτυξη εισηγήσεων για αλλαγές σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

o

Social competences and fundamental rights for preventing bullying (including on-line
bullying) – Κοινωνικές δεξιότητες και θεμελιώδη δικαιώματα για πρόληψη του
σχολικού εκφοβισμού (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού) - SAFER
Erasmus+ Programme Key Action 3 (Δεκέμβριος 2020- Νοέμβριος 2023)
Στόχος του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μίας καινοτόμου μεθόδου για
την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με στόχο την προώθηση της
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Το Πρόγραμμα βασίζεται στην ενίσχυση της απόκτησης
κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πολιτότητας, στη γνώση και προώθηση κοινών
θετικών και δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο
μαθητών/μαθητριών και σχολείων, αλλά και σε επίπεδο κοινότητας. Συγκεκριμένα, η νέα
προσέγγιση έχει ως αφετηρία την προσέγγιση «Whole School Approach» (WSA), η οποία
επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, μέσω της συμμετοχής
των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού των σχολείων και των
γονέων/κηδεμόμων. Έχει ως στόχο, επίσης, τη δευτεροβάθμια πρόληψη, τονίζοντας τη
στρατηγική σημασία που έχει η γνώση και η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, ώστε να
γίνει η μετάβαση στην προσέγγιση «Whole School and Community Approach» (WSCA),
όπου η κοινότητα εννοείται ως Κοινότητα Εκπαίδευσης.
Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις καλές πρακτικές
σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού, που εφαρμόζονται στις
χώρες των εταίρων. Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκαν εργαλεία για πραγματοποίηση έρευνας για
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, που θα εφαρμοστούν στα συνεργαζόμενα με το
Πρόγραμμα σχολεία. Στη βάση και των αποτελεσμάτων της έρευνας θα ετοιμαστούν:
πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, σχέδια μαθήματος,
εγχειρίδια ασκήσεων και δραστηριοτήτων, υποστηρικτικό υλικό, οδηγοί για γονείς/κηδεμόνες
και εκπαιδευτικούς, ενημερωτικό υλικό και σχέδια δράσης.
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6.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μέσω της πρόσφατης
αναδόμησης και βελτίωσης των υπηρεσιών του, τον Σεπτέμβριο του 2019, έχει θέσει ως
προτεραιότητα, τη βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών πρόληψης και διαχείριση της βίας και
παραβατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, που εργάζονται
σε θέματα πρόληψης της παραβατικότητας (Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.),
Επιτροπή για την Αγωγή Υγείας και Πολιτότητα (ΕΑΥΠ), Επιτροπή Πρόληψης και
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευση Παιδιών), υπάγονται πλέον
διοικητικά, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τον καλύτερο συντονισμό και στόχευση των δράσεων που
υλοποιούνται.
Πάγια θέση του ΥΠΠΑΝ είναι ότι καμία μορφή βίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και το κάθε μέλος της
σχολικής κοινότητας, και, ιδιαίτερα, το κάθε παιδί, έχει δικαίωμα να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο και
να απολαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης. Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΠΑΝ έχει σχεδιάσει και
υλοποιεί την «Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο» και οι
Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, που εργάζονται για τα θέματα Πρόληψης, εργάζονται προς την κατεύθυνση
των εμφάσεων, που αναδεικνύονται μέσω της Εθνικής.
Πιο κάτω, ακολουθεί σύντομη αναφορά, για τη δράση της κάθε Υπηρεσίας του ΥΠΠΑΝ, που εργάζεται
για την πρόληψη της βίας.

6.1.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΑ.ΒΙ.Σ.)
Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), ήταν εισήγηση της Επιτροπής
Ειδικών για τη Σχολική Βία, η οποία συστάθηκε το 2008, από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Επιτροπή μελέτησε το πρόβλημα της Σχολικής Παραβατικότητας και
παρέδωσε σχετική έκθεση με εισηγήσεις. Η εισήγηση για τη δημιουργία του ΠΑ.ΒΙ.Σ. (Ιανουάριος
2010), περιλήφθηκε στα μέτρα άμεσης εφαρμογής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Παραβατικότητας, από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της αναδόμησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), που ασχολούνται με θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. υπάγεται διοικητικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σκοπός του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού
περιβάλλοντος, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
είναι:
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●
●
●
●
●

Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση του φαινομένου της βίας
στο σχολείο και των παραμέτρων με τις οποίες σχετίζεται.
Η διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων για καθορισμό πολιτικής πρόληψης και
διαχείρισης της βίας, ως αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών.
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών εταίρων για το
φαινόμενο της βίας στην Κύπρο και διεθνώς.
Η ενδυνάμωση γονέων, μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που
ασχολούνται με το θέμα.
Η προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στο σχολείο.

Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, επιτυγχάνεται, μέσα από το πολύπλευρο έργο που επιτελεί το
ΠΑ.ΒΙ.Σ., το οποίο κατά τη χρονιά 2021, εστιάστηκε στους πιο κάτω τομείς:
●

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (Εθνική
Στρατηγική):
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής, παρακολουθεί
και συντονίζει, σε συνεργασία με εταίρους, τις εργασίες για υλοποίηση δράσεων της Εθνικής
Στρατηγικής, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/1/2018.
Παράλληλα, το ΠΑ.ΒΙ.Σ., ως φορέας υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, έχει προχωρήσει το
2021:
o στη χαρτογράφηση, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των υφιστάμενων προγραμμάτων που
εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία, με θέματα που άπτονται της
Πρόληψης και Διαχείρισης της Βίας στο σχολείο.
o στη διεξαγωγή ημερίδας για τον Σχολικό Εκφοβισμό.
o σε επαφές για συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, για την ανάπτυξη
προτύπου διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού.
o στην πραγματοποίηση συναντήσεων με φορείς και ΜΚΟ που στόχο είχαν την ενδυνάμωση
και την καλύτερη οργάνωση της προσπάθειας διαφόρων κοινωνικών φορέων στον αγώνα
ενάντια στη βία στο σχολείο.
o στην ανάπτυξη συνεργασίας της Κοινοτικής Αστυνομίας και του Παρατηρητή της Γειτονιάς με
το σχολείο, προσφέροντας σχετικές επιμορφωτικές- ενημερωτικές δράσεις προς άτομα της
διευθυντικής ομάδας των σχολείων.
o στην ανάπτυξη συνεργασίας με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού για εφαρμογή της αρχής του συμφέροντος του παιδιού σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
καθώς και για διοικητικές πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης. Μετά από ενέργειες του
ΠΑ.ΒΙ.Σ., Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου, προσφέρουν επιμορφώσεις προς τους/τις
εκπαιδευτικούς και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης.
o στην ανανέωση της Ιστοσελίδας του με σκοπό τον εμπλουτισμό της με υλικό και χρήσιμους
συνδέσμους, αλλά και την παροχή πληροφόρησης σε θέματα που άπτονται της Σχολικής
Βίας και Παραβατικότητας.

Επιπρόσθετα, το ΠΑ.ΒΙ.Σ συμμετέχει στη Διατμηματική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας και της Παραβατικότητας στα Σχολεία, στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στην
Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των
Παιδιών και στη Διατμηματική Επιτροπή του ΥΠΠΑΝ για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.
●

Συλλογή Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο:
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τις μορφές της βίας
σε κάθε σχολική μονάδα. Για τον σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί σε ερευνητή, μετά από προκήρυξη
ανοιχτού διαγωνισμού από το ΥΠΠΑΝ, η δημιουργία συστήματος διαχρονικής συλλογής,
κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων, για τις μορφές
και την έκταση της βίας στη σχολική μονάδα.
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Η εν λόγω έρευνα, είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια μείωσης της βίας στον κυπριακό
πληθυσμό και είναι η πρώτη που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Θα ολοκληρωθεί
σε τέσσερα (4) σχολικά έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει
συλλογή δεδομένων για τρία (3) διαδοχικά έτη (2020-2023), από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά
σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική).
Έχει διεξαχθεί η Α΄ Φάση της έρευνας (Μάιος - Ιούνιος 2021) και έχει αρχίσει η Β’ Φάση της
έρευνας (Δεκέμβριος 2021 - Απρίλιος 2022) με συμμετοχή μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών
και γονέων/κηδεμόνων, στα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Κυριότεροι στόχοι της έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι:
o Η εξαγωγή βασικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τις μορφές και την
έκταση της βίας σε κάθε σχολική μονάδα και παγκύπρια.
o Η συσχέτιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο με διάφορες παραμέτρους που
σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο και ατομικούς παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το παιδί.
o Ο εντοπισμός των σχολείων με μεγαλύτερη έκθεση σε φαινόμενα βίας, τα οποία χρήζουν
άμεσης παρέμβασης.
o Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες
επικινδυνότητας, γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.
o Η υποβολή εισηγήσεων για παρεμβάσεις για πρόληψη και διαχείριση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν κλινικές διαστάσεις του φαινομένου της βίας.
o Η δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων στο ΥΠΠΑΝ, για σκοπούς παρακολούθησης
του φαινομένου και χάραξη πολιτικής,
o Η καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και η βελτίωση της προσαρμοστικότητας
των μαθητών/μαθητριών στο σχολικό πλαίσιο.
Παράλληλα με την έρευνα, στο πλαίσιο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, τηρείται
αρχείο περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος
Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ (https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx). Οι σχολικές
μονάδες, μετά από οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από την
πλατφόρμα ΣΕΠ.
●

Εκπαιδευτικά προγράμματα/επιμορφώσεις:
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συνέχισε την προσφορά διετών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/επιμορφώσεων σε σχολική βάση, στη θεματική των Σχολικών Συγκρούσεων και
του Σχολικού Εκφοβισμού, σε οργανωμένη και συστηματική βάση. Τα προγράμματα αυτά
στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσα από τη μείωση της βίας και των
συγκρούσεων στα σχολεία. Η στήριξη για εφαρμογή προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο
Σχολείο.

Τα προγράμματα αυτά είναι:
•

Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων σε Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά σχολεία.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει διάρκεια δύο έτη. Περιλαμβάνει μία 40λεπτη
εισαγωγική παρουσίαση σε συνεδρία προσωπικού και τέσσερα 80λεπτα βιωματικά
εργαστήρια. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι, τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό. Οι
εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης,
στην έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, σε ζητήματα διαφορετικότητας και
αποδοχής και τέλος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
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Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για τη(ν):
o κατανόηση της φύσης των συγκρούσεων,
o διδασκαλία μαθημάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων.
o εφαρμογή τεχνικών, πρακτικών και στρατηγικών, για πρόληψη και διαχείριση των
σχολικών συγκρούσεων,
o χρήση της τεχνικής της διαμεσολάβησης, ως εργαλείου διαχείρισης των σχολικών
συγκρούσεων.
●

Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
σχολεία και Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, έχει διάρκεια δύο έτη. Περιλαμβάνει μία 40λεπτη
εισαγωγική παρουσίαση σε συνεδρία προσωπικού και τέσσερα 80λεπτα βιωματικά
εργαστήρια. Περιλαμβάνει τρόπους αναγνώρισης των περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού, συγκεκριμένες μεθόδους διαχείρισης των περιστατικών από το σχολείο και
εισηγήσεις για εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη(ν):
o κατανόηση, αναγνώριση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού,
o διδασκαλία μαθημάτων, που αποσκοπούν στην πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού.
o εφαρμογή τεχνικών, πρακτικών και στρατηγικών για πρόληψη και διαχείριση του
σχολικού εκφοβισμού,
o ανάπτυξη ολιστικών/συστημικών προσεγγίσεων για πρόληψη και διαχείριση του
σχολικού εκφοβισμού.

Επιπλέον, το ΠΑ.ΒΙ.Σ, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, συνέχισε την υλοποίηση του Δικτύου
Σχολείων Προδημοτικής και Δημοτικής για κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς, με χρήση των ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων της
συστημικής προσέγγισης
Στόχος του Δικτύου είναι η επιμόρφωση ενός/μίας εκπροσώπου από το σχολείο (Νηπιαγωγεία ή
Δημοτικά), στη χρήση συστημικών εργαλείων για κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, τα προβλήματα
συμπεριφοράς γίνονται κατανοητά λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται
καθώς και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιού και σχολικού περιβάλλοντος. Η
συστημική παρέμβαση προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τα προβλήματα
συμπεριφοράς, να κάνουν υποθέσεις, να αλλάξουν τον τρόπο που τα περιγράφουν και να
επιχειρήσουν διαφορετικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν ως απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της παιδαγωγικής σχέσης.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Δικτύου, οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται για την
εφαρμογή και διάχυση που γίνεται στο σχολείο τους και λαμβάνουν υποστήριξη και
αλληλοϋποστήριξη.
Επιμορφώσεις προσφέρθηκαν και με προαιρετικά σεμινάρια, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε
δύο (2) θεματικές. Τα σεμινάρια που προσφέρθηκαν είναι τα πιο κάτω:
o

Κτίζοντας ειρηνικές τάξεις ως μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και των
συγκρούσεων (εξ αποστάσεως)
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επιμορφωθούν σε
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θέματα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Στη συνέχεια,
να εφαρμόσουν στην τάξη τους τεχνικές και δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στη
δημιουργία μιας ειρηνικής τάξης. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενοτήτων, στις
οποίες καλύπτονται στοιχεία θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών, που αποτελούν τις
βασικές αρχές μιας ειρηνικής τάξης, όπως Ανάπτυξη Συνεργασίας και Ομαδικότητας,
Αποτελεσματική Επικοινωνία, Στρατηγικές και Δεξιότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων,
Διαχείριση Συναισθημάτων, Αποδοχή της Διαφορετικότητας κ.ά.

o

Πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδεύονται σε διάφορες μορφές
ενδοσχολικής βίας (συγκρούσεις, ρατσισμός, εκφοβισμός, προβλήματα συμπεριφοράς)
και εμπλουτίζουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητές τους για διαχείριση διάφορων
μορφών βίας στο σχολείο.

Επιπρόσθετα, τη σχολική χρονιά 2020-2021, προσφέρθηκαν διαλέξεις και σεμινάρια, σε σχολική
βάση και ημερίδες. Προσφέρθηκαν και επιμορφώσεις για γονείς/κηδεμόνες, ενώ μέσα από τις
δράσεις του ΠΑ.ΒΙ.Σ. στα σχολεία επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ίδιων των
μαθητών/μαθητριών.
Κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού, (7/9/21-9/9/21), προσφέρθηκαν οι πιο κάτω θεματικές από
Λειτουργούς του ΠΑ.ΒΙ.Σ., στις κεντρικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης:
«Εφαρμογές δημιουργίας ειρηνικής τάξης για πρόληψη της βίας και των συγκρούσεων»,
«Σχολικές Συγκρούσεις – Δραστηριότητες πρόληψης και διαχείρισης», «Πλαίσιο Σεξουαλικής
Διαπαιδαγώγησης στο Δημοτικό Σχολείο», «Πρόληψη και διαχείριση της ομοφοβίας και
τρανσφοβίας στην εκπαίδευση».
Επίσης, κατά την Ημέρα Εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης (17/12/21) Λειτουργοί του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
προσέφεραν επιμορφώσεις στις πιο κάτω θεματικές: «Σχολικός Εκφοβισμός» και
«Επικοινωνώντας ανάγκες και συναισθήματα με μη βίαιο τρόπο».
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συνέβαλε με επιμορφώσεις στη θεματική του «Σχολικού Εκφοβισμού» και στο
Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης
Στελεχών
Εκπαίδευσης,
που
προσφέρεται
σε
νεοπροαχθέντες/νεοπροαχθείσες Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες και Διευθυντές/Διευθύντριες.
Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αριθμοί των σχολείων/εκπαιδευτικών/γονέων που
εκπαιδεύτηκαν στα εν λόγω προγράμματα, κατά το 2021 και κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021
(όσον αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς).
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Πίνακας 1: Εκπαιδευτικά Προγράμματα/Επιμορφώσεις ΠΑ.ΒΙ.Σ κατά το 2021 και κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021 (όσον αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς).
Πρόγραμμα ΠΑ.ΒΙ.Σ.

Αριθμός
Σχολείων/Βαθμίδα

Αριθμός
εκπαιδευτικών/
(γονέων/κηδεμόνων)
που επιμορφώθηκαν

Αριθμός
συνολικών
συναντήσεων

Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων

8 Προδημοτικής
17 Δημοτικής
1 Ειδικής

25 Προδημοτικής
380 Δημοτικής

130

Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισμού

4 Δημοτικής
16 Μέσης
3 Προδημοτικής
8 Δημοτικής

90 Δημοτικής
1180 Μέσης
3 Προδημοτικής
8 Δημοτικής

100

10

Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη
διαχείριση προβλημάτων
συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση
της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής
Προαιρετικά Σεμινάρια
Διαδικτυακές Εισηγήσεις στο Διήμερο
Εκπαιδευτικού

______

4 Δημοτικής
15 Προδημοτικής
397 Δημοτικής

Εισηγήσεις την Ημέρα Εκπαιδευτικού

8 Μέσης

740 Μέσης

Σεμινάρια σε σχολική βάση

Διαδικτυακή επιμόρφωση νηπιαγωγών
και δασκάλων Α’ τάξης Δημοτικού
”Κίκο και το Χέρι” - Αρχές Ολιστικής
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης
Σεμινάριο για Γονείς “Διαχείριση
Δύσκολων συναισθημάτων και
δύσκολων σκέψεων”

______

3 Προδημοτικής
15 Δημοτικής
3 Μέσης
______

Γονείς Δημοτικής

9

8

8

9 Προδημοτικής
275 Δημοτικής
190 Μέσης
442
Προδημοτικής και
Δημοτικής

19
2

50 Γονείς/Κηδεμόνες

1

Υλοποίηση εργαστηρίου στο πλαίσιο
της διαδικτυακής Ημερίδας
«Ενδυνάμωση, Μάθηση, Στήριξη στο
σύγχρονο σχολείο σε συνθήκες
πανδημίας» με τίτλο «Διαχείριση
δύσκολων συναισθημάτων και
διαχείριση δύσκολων σκέψεων»
Διαδικτυακό Σεμινάριο και εργαστήριο
“Η Θεωρία της Πολλαπλής
Νοημοσύνης ως Πλαίσιο Διδασκαλίας
για την ενίσχυση της ενεργού
συμμετοχής και κοινωνικής δέσμευσης
των παιδιών”
Διαλέξεις προς γονείς: «Ενημέρωση
για το Σχολικό Εκφοβισμό»

______

30
Προδημοτικής και
Δημοτικής

1

______

100
Δημοτικής,
Προδημοτικής και
Μέσης

4

6 Μέσης

250 Γονείς/Κηδεμόνες

16

Διαδικτυακή Ημερίδα «Σχολικός
Εκφοβισμός»

______

100 Δημοτικής
100 Μέσης
50 Προδημοτικής
4138 εκπαιδευτικοί
300 Γονείς/Κηδεμόνες

1

ΣΥΝΟΛΟ

•

102 σχολεία

313
συναντήσεις

Ανάδειξη καλών πρακτικών
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Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και το Γραφείο του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και ΜΚΟ, διοργάνωσαν διαγωνισμό μεταξύ των σχολείων με θέμα «Βράβευση
Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας
και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας». Ο
διαγωνισμός αυτός εμπίπτει στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και
Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο του ΥΠΠΑΝ και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δήλωσαν συμμετοχή εννέα (9) σχολεία: ένα (1) Νηπιαγωγείο,
πέντε (5) Δημοτικά, ένα (1) Γυμνάσιο και δύο (2) Λύκεια. Μετά την αξιολόγηση των
πρακτικών/δράσεων των σχολείων, η Επιτροπή προχώρησε στη βράβευση τριών σχολικών
μονάδων και στην απονομή επαίνου σε άλλη μία σχολική μονάδα. Δυστυχώς, λόγω των
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο αριθμός των
συμμετοχών ήταν περιορισμένος. Η ειδική τελετή βράβευσης και απονομής του επαίνου
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Επιτρόπου
του Πολίτη.

●

Συνεργασίες του ΠΑ.ΒΙ.Σ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., το 2021, συμμετείχε στο δίκτυο European Antibullying Network (ΕΑΝ). Επιπρόσθετα,
συμμετέχει ως εταίρος σε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα.
o Children’s life quality: participation, recreation and play - H ποιότητα ζωής των
παιδιών, συμμετοχή, αναψυχή και παιχνίδι - CICADA Erasmus+ Programme Key
Action 2 (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021)
Στόχος του προγράμματος, είναι η χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής των παιδιών και
εφήβων, με σκοπό την ενίσχυση της ισχύουσας πολιτικής, που αφορά στην ευημερία των
παιδιών και την καθιέρωση καλών πρακτικών, προοπτικών και ευκαιριών οι οποίες
ενισχύουν την ποιότητα της ζωής τους. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος υλοποιήθηκε
έρευνα της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων στις συμμετέχουσες χώρες και
αναπτύχθηκε
πακέτο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με διδακτικό-διαδραστικό υλικό,
δραστηριότητες και εργαλεία μάθησης που είναι προσβάσιμα μέσω ιστοσελίδας,
διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον,
αναπτύχθηκε Οδηγός Επιμόρφωσης και Προσαρμογής Πολιτικής στη μορφή διαδραστικού
ηλεκτρονικού βιβλίου.
o

Securing the best interest of the child in educational school administration Διασφαλίζοντας το συμφέρον του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση - SEBI
Erasmus+ Programme Key Action 3 (Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2022)
Στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη των σχολικών διευθύνσεων στην προσπάθειά
τους να διασφαλίσουν το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση
για τη Δικαιώματα του Παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των παιδιών, τα οποία κρίνεται ότι βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας ή στερούνται ίσων
ευκαιριών. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, υλοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη
χαρτογράφηση των πρακτικών τόσο ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο που στοχεύουν στη
διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε
επιμορφωτικό υλικό που θα διατεθεί και σαν εφαρμογή (application). Πραγματοποιήθηκε
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επιμόρφωση διευθυντών/διευθυντριών, εκπαιδευτικών και τεχνοκρατών και προγραμματίζεται
ανάπτυξη εισηγήσεων για αλλαγές σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.
o

Social competences and fundamental rights for preventing bullying (including on-line
bullying) – Κοινωνικές δεξιότητες και θεμελιώδη δικαιώματα για πρόληψη του
σχολικού εκφοβισμού (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού) - SAFER
Erasmus+ Programme Key Action 3 (Δεκέμβριος 2020- Νοέμβριος 2023)
Στόχος του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μίας καινοτόμου μεθόδου για
την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με στόχο την προώθηση της
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Το Πρόγραμμα βασίζεται στην ενίσχυση της απόκτησης
κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πολιτότητας, στη γνώση και προώθηση κοινών
θετικών και δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο
μαθητών/μαθητριών και σχολείων, αλλά και σε επίπεδο κοινότητας. Συγκεκριμένα, η νέα
προσέγγιση έχει ως αφετηρία την προσέγγιση «Whole School Approach» (WSA), η οποία
επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, μέσω της συμμετοχής
των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού των σχολείων και των
γονέων/κηδεμόμων. Έχει ως στόχο, επίσης, τη δευτεροβάθμια πρόληψη, τονίζοντας τη
στρατηγική σημασία που έχει η γνώση και η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, ώστε να
γίνει η μετάβαση στην προσέγγιση «Whole School and Community Approach» (WSCA),
όπου η κοινότητα εννοείται ως Κοινότητα Εκπαίδευσης.
Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις καλές πρακτικές
σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού, που εφαρμόζονται στις
χώρες των εταίρων. Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκαν εργαλεία για πραγματοποίηση έρευνας για
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, που θα εφαρμοστούν στα συνεργαζόμενα με το
Πρόγραμμα σχολεία. Στη βάση και των αποτελεσμάτων της έρευνας θα ετοιμαστούν:
πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, σχέδια μαθήματος,
εγχειρίδια ασκήσεων και δραστηριοτήτων, υποστηρικτικό υλικό, οδηγοί για γονείς/κηδεμόνες
και εκπαιδευτικούς, ενημερωτικό υλικό και σχέδια δράσης.

6.1.2 EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών,
της οποίας η σύσταση και λειτουργία θεσμοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, ακριβώς μετά την
ψήφιση από την Κυπριακή Δημοκρατία του «Περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του
2014», είναι διατμηματική και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις τρεις Διευθύνσεις και άλλες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Η Επιτροπή
έχει αναλάβει τον συντονισμό της Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ γύρω από τα θέματα προστασίας των
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
Μέσω της συντονιστικής δράσης της Επιτροπής, το ΥΠΠΑΝ συνέβαλε αποφασιστικά, συνεργαζόμενο
και με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης, Υγείας, Εργασίας), καθώς και την ειδική
εμπειρογνώμονα, νομικό Αν. Παπαδοπούλου, στην απόφαση του Κράτους για διαμόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση, τη
Σεξουαλική Εκμετάλλευση και την Παιδική Πορνογραφία (δημοσιοποίηση 2016). Τα τελευταία χρόνια
καταβάλλει, συστηματικές και πολυεπίπεδες ενέργειες για ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής και
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προωθεί αποφασιστικά συγκεκριμένη
πολιτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, η οποία θέτει στο επίκεντρο την πρόληψη της
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σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης
των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών και μέσω της προώθησης της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των ίδιων των μαθητών/μαθητριών.
Οι κύριες δράσεις του ΥΠΠΑΝ, για προώθηση της πολιτικής του, εστιάζουν στη συστηματική
ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στην αναγνώριση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να υιοθετούν τους
κατάλληλους χειρισμούς κατά τη διαχείρισή του. Μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις για
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, προωθήθηκαν
επιμορφώσεις στελεχών, όπως επιθεωρητών, διευθυντών, βοηθών διευθυντών, νεοπροαχθέντων
στελεχών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
(ΣΕΑ), λειτουργών Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) και Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο
(ΠΑ.ΒΙ.Σ.).
Η Εθνική Στρατηγική, αναγνωρίζει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ίδιων των παιδιών, ως το πιο
σημαντικό μέτρο και εργαλείο πρωτογενούς πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.
Το ΥΠΠΑΝ, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες, στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Με την εισαγωγή του
Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας (2011) και με την οριστικοποίηση του περιεχομένου του στη
βάση κατευθυντήριων γραμμών, που δίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προωθεί την
ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μέσα από ένα σαφές και επιστημονικό πλαίσιο, το
οποίο προσφέρεται οργανωμένα και όχι αποσπασματικά, με βάση την ηλικία και τον βαθμό
ωριμότητας των μαθητών/μαθητριών, σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος. Κατά τη
σχολική χρονιά 2021-2022, ενισχύθηκε σημαντικά, με περαιτέρω υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης,
το αναλυτικό πρόγραμμα της προδημοτικής και Α΄ τάξης του Δημοτικού, μετά από επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών δράσεων, που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) οργανώνει
συστηματικά, σε προαιρετική ή υποχρεωτική βάση, επιδιώκεται η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο
πολύ σημαντικό έργο της εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας και της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Επίσης, με τον κατά καιρούς εμπλουτισμό του διδακτικού
υλικού, μέσα από συμμετοχή υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα καθώς και
με συνεργασίες με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επιδιώκεται η περαιτέρω
ενίσχυση του διδακτικού έργου στον τομέα αυτό.
Αναφορικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες, το ΥΠΠΑΝ προέβη σε μερική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
Keep me safe το σχολικό έτος 2017-2018, η πλήρης όμως εφαρμογή του, σε όλα τα Ειδικά Σχολεία
της Κύπρου, περιλαμβανομένης της Σχολής Τυφλών και της Σχολής Κωφών, έχει ξεκινήσει κατά τη
σχολική χρονιά 2019-2020 και θα ολοκληρωθεί τη σχολική χρονιά 2020-2021, αφού, λόγω της
αναστολής λειτουργίας των σχολείων εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020,
δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή του. Το ΥΠΠΑΝ, για την επιμόρφωση/κατάρτιση των ειδικών
εκπαιδευτικών και θεραπευτών σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης παιδιών με αναπηρίες,
καθώς και για τις ενημερωτικές συναντήσεις προς τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών των Ειδικών
Σχολείων συνεργάστηκε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ). Το
ΥΠΠΑΝ έχει ζητήσει ξανά και έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία του ΚΣΟΠ για την ολοκλήρωση του
προγράμματος, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.
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Μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες του ΥΠΠΑΝ, για προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής και για
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, είναι η έκδοση Εγχειριδίου Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και
Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (Δεκέμβριο 2017). Το Εγχειρίδιο καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα γνώσεων –νομικής, παιδαγωγικής, ψυχοκοινωνιολογικής φύσεως– γύρω από το
πολύ σοβαρό φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και με την έκδοσή
του επιδιώκεται η περαιτέρω ενημέρωση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και
καταπολέμηση του φαινομένου. Το Εγχειρίδιο έτυχε πολύ θετικών σχολίων από την τέως Επίτροπο
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, καθώς και από την Πρόεδρο της
«Φωνής», κα Αναστασία Παπαδοπούλου και έγινε αποδεκτό με ικανοποίηση από τους/τις ίδιους/ίδιες
τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς και τις εκπαιδευτικές τους οργανώσεις, αφού μπορεί να λειτουργήσει
ως χρήσιμος οδηγός για αποτελεσματική αντιμετώπιση και κατάλληλη προσέγγιση θεμάτων που
σχετίζονται με την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Κατά
τη σχολική χρονιά 2021-2022, μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε αναθεώρηση του τέταρτου
κεφαλαίου του εγχειριδίου που αφορά στις διαδικασίες αναφοράς, περιστατικών σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, από το σχολείο στις αρμόδιες αρχές,
Το ΥΠΠΑΝ, με τη συνομολόγηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με τον διεθνή, ανθρωπιστικό και
ανεξάρτητο Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy Center, από τον Ιούνιο του 2018,
συνεργάζεται, για τη διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στα πλαίσια της
λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού. Η συνεργασία γίνεται σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, θέτοντας στο
επίκεντρό της την υποστήριξη των παιδιών και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους. Το
ΥΠΠΑΝ εκπροσωπείται στις εβδομαδιαίες πολυθεματικές/διεπιστημονικές επιτροπές που
αναλαμβάνουν την εξέταση των περιπτώσεων και την υποστήριξη και θεραπεία των παιδιών. Ως
συντονιστής της συνεργασίας, εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ, ορίστηκε η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας (ΥΕΨ) και η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τους/τις λειτουργούς του Σπιτιού του
Παιδιού καθώς και με τους/τις εκπροσώπους των άλλων υπηρεσιών είναι αγαστή. Στόχος είναι η
ομαλή επανένταξη του παιδιού στο σχολείο καθώς επίσης και η στήριξη του παιδιού και της
οικογένειάς του από το σχολείο, εκεί και όπου χρειάζεται.
Περαιτέρω, το ΥΠΠΑΝ συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου, στο Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής «ΦΩΝΗ», το οποίο έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των ενεργειών για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας. Μέσω αυτής της συμμετοχής, δηλώνει, ξεκάθαρα τη θέληση και την αποφασιστικότητά
του να συμβάλει στη δέσμευση του Κράτους να εργαστεί, μέσα από κοινή πλεύση και με κοινό χρέος,
για προστασία των παιδιών και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην υγεία και στην ευημερία. Το
Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου
Δράσης για τα έτη 2021-2023 και το ΥΠΠΑΝ συμβάλλει στην όλη προσπάθεια, μέσω κατάθεσης του
δικού του προγραμματισμού.

6.1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΑΥΠ)
Η Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ), της οποίας η σύσταση και λειτουργία,
θεσμοθετήθηκε μέσα από την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2004-2008 της Αρχής
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, συντονίζει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας. Με τον όρο «Αγωγή
Υγείας και Πολιτότητα» αναφερόμαστε σε πολιτικές/δράσεις και προγράμματα που προάγουν τη
σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία των μαθητών/μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των
κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.
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Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η ΕΑΥΠ:
•

Έχει την ευθύνη συντονισμού και καθοδήγησης, σε θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας,
τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων.

•

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων φορέων
(Υπουργείων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, Αστυνομίας, Αρχής Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου κ.ά.), που ασχολούνται με δράσεις που εμπίπτουν σε θέματα Αγωγής
Υγείας και Πολιτότητας.

•

Εργάζεται για την προώθηση και αξιολόγηση της προληπτικής στρατηγικής στα σχολεία,
όπως αυτή οριοθετείται από την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ.

Η Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
•

Συντονίζει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε
σχέση με όλες τις θεματικές ενότητες της αγωγής υγείας (κάπνισμα, εξαρτησιογόνες ουσίες,
οδική ασφάλεια, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, αγωγή του καταναλωτή, σεξουαλική
αγωγή, AIDS, εθισμός στο διαδίκτυο, ρατσισμός, βία κτλ).

•

Συντονίζει σε όλες τις βαθμίδες την παρακολούθηση και εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμών
που αφορούν στην υγεία, όπως ουσίες εξάρτησης (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου), ασφάλεια και υγεία (Υπουργείο Εργασίας) και Κάπνισμα, AIDS και παιδικά
ατυχήματα (Υπουργείο Υγείας).

•

Αναλαμβάνει τον συντονισμό για θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας σε συνεργασία με
όλες τις Διευθύνσεις Τμημάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, την Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, το Παρατηρητήριο για τη Βία
στο Σχολείο, το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. και άλλες ομάδες στο ΥΠΠΑΝ, οι οποίες ασχολούνται
με θέματα που άπτονται της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των
μαθητών/μαθητριών.

•

Αναπτύσσει και προωθεί προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με την αναβάθμιση του
ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου, της ποιότητας των σχέσεων και της επικοινωνίας
μέσα στο σχολείο και με όλους τους παράγοντες που μειώνουν την πιθανότητα εμπλοκής των
νέων σε βλαπτικές για την υγεία τους συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι δράσεις
στήριξης των μαθητών/μαθητριών που βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση της ζωής τους και η
ενδυνάμωση των σχολείων για βελτίωση του σχολικού κλίματος.

•

Προωθεί και αξιολογεί την προληπτική στρατηγική στα σχολεία, όπως αυτή οριοθετείται στο
Σχέδιο Δράσης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

•

Ενημερώνει τα σχολεία για τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας.

•

Προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας στα σχολεία.

•

Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις σε θέματα Αγωγής
Υγείας και πρωτογενούς πρόληψης.

•

Συλλέγει υλικό για θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας.

•

Δημιουργεί και οργανώνει εκπαιδευτικό υλικό για εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
και πρωτογενούς πρόληψης.

•

Υποβάλλει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία αφορούν σε θέματα Αγωγής
Υγείας και Πολιτότητας.
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Δράσεις-Προγράμματα που υλοποιούνται/στηρίζονται από την ΕΑΥΠ
1. Επιχορήγηση δράσεων, εκτός σχολικού χρόνου, που αφορούν στη στήριξη μαθητών
και μαθητριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Το Πρόγραμμα, λειτουργεί από το 2012 και εντάσσεται στις δεσμεύσεις του ΥΠΠΑΝ ως προς την
Εθνική Στρατηγική της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την Αντιμετώπιση της
Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ (2013-2020). Το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με ειδικό Φορέα τη ΕΑΥΠ, εντοπίζει και στηρίζει
μαθητές/μαθήτριες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Στο πλαίσιο προώθησης της
πολιτικής αυτής, η ΕΑΥΠ ευνοεί την ανάπτυξη δράσεων από τα σχολεία, που στοχεύουν στην
εμπλοκή των παιδιών αυτών σε δράσεις εκτός σχολικού χρόνου, για δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερού τους χρόνου. Οι δράσεις έχουν στόχο να συμβάλουν στην ουσιαστική στήριξη (μαθησιακή,
συναισθηματική, ενδυνάμωση εαυτού και κοινωνικού εαυτού, ανάδειξη και καλλιέργεια ταλέντου,
ανάπτυξη ασφαλούς ζωής κτλ), των μαθητών/μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού. Πιθανός κίνδυνος που αντιμετωπίζεται από την δράση είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός
και η περιθωριοποίηση μαθητών/μαθητριών των συγκεκριμένων κατηγοριών από πιθανή αδυναμία
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερού τους χρόνου και ανάδειξης των
ιδιαίτερων δυνατοτήτων/ταλέντων τους.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, επιχορηγήθηκαν 860 δράσεις, εκτός σχολικού χρόνου, οι οποίες
αφορούσαν στη στήριξη μαθητών/μαθητριών, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

2. «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)»

Το έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης ΔΡΑ.Σ.Ε.+», αποσκοπεί στη συνέχιση, επέκταση
και ανασχεδιασμό του προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης». Το πρόγραμμα
εγκρίθηκε με απόφαση (691/2021) του Υπουργικού Συμβουλίου στις 16/06/2021.
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (60%) και την
Κυπριακή Δημοκρατία (40%). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, που λήγει το 2027 ανέρχεται
στα €60.000.000.
Ιστορικό
Η εφαρμογή του θεσμού των ΔΡΑ.Σ.Ε., ξεκίνησε από την σχολική χρονιά 2015-2016. Εφαρμόστηκε
αρχικά στις 52 σχολικές μονάδες του προγράμματος Ζ.Ε.Π. και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε 102
συνολικά σχολικές μονάδες (Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές
Σχολές) καλύπτοντας συνολικά το 15% του μαθητικού πληθυσμού.
Τη φετινή σχολική χρονιά 2021-22 το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ εφαρμόζεται σε 170 σχολικές μονάδες
(Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) καλύπτοντας
συνολικά περίπου το 25% του μαθητικού πληθυσμού.
Στόχοι έργου
Η εφαρμογή του έργου κρίνεται αναγκαία, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που διέρχεται
σήμερα η Κύπρος, των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των συνεπειών της πανδημίας στην
εκπαίδευση, αφού θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα
προβλήματα και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα τα
επόμενα χρόνια.
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω η εφαρμογή του έργου έχει τους πιο κάτω στόχους:









Στήριξη του πληθυσμού της Κύπρου που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του
πληθυσμού, στήριξη των μαθητών/μαθητριών μα μεταναστευτική βιογραφία που πλήττονται
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού
Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών σε εναλλακτικές μορφές
εκπαίδευσης

Κριτήρια Επιλογής Σχολείων
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2021-2022), το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνολικά 170
σχολικές μονάδες και καλύπτει περίπου 25.000 μαθητές / μαθήτριες ή το 25% του μαθητικού
πληθυσμού των εκπαιδευτικών βαθμίδων στις οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα.
Για την εφαρμογή του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ για την περίοδο 2022-25 και πιο συγκεκριμένα, για
την νέα επιλογή των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) αρχίζει τη διαδικασία για συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων από όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά Σχολεία), Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο τη συνέχιση συμμετοχής του 25% του μαθητικού πληθυσμού.
Από τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα προκύψει η κατάταξη/ ιεράρχηση των σχολείων, βάσει της
οποίας θα γίνει η επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν από τη σχολική χρονιά 2022-23.
Τι αλλάζει;
Το νέο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης ΔΡΑ.Σ.Ε.+», θα συνεχίσει τις δράσεις τού
προηγούμενου έργου που αξιολογήθηκαν θετικά, ενώ, ταυτόχρονα, περιλαμβάνει και σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή. Οι διαφοροποιήσεις αυτές βασίζονται στις
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, καθώς επίσης και στη
συσσωρευμένη εμπειρία των εμπλεκομένων από τη δωδεκαετή εφαρμογή του θεσμού των Ζ.Ε.Π. /
ΔΡΑ.Σ.Ε. .
Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του έργου «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής
Ένταξης ΔΡΑ.Σ.Ε.+» σε σχέση με ότι ίσχυε προηγουμένως έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•

Να προσφέρει παροχές σε αριθμό σχολείων της Κύπρου κλιμακωτά με βάση συγκεκριμένα
μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.
Να παραχωρεί διδακτικό χρόνο για καθήκοντα Τοπικού Συντονισμού σε κάθε νέο σχολείο που
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Να παρέχεται σε οργανωμένη μορφή εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.
Να υλοποιούνται προγράμματα εναλλακτικής εκπαίδευσης.
Να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
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Οφέλη έργου
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου, έχουν ως
εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας ή έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και
αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ασυνέχειας της εκπαιδευτικής τους πορείας.
Άμεση υποστήριξη μαθητών/μαθητριών (και κατ’ επέκταση οικογενειών) που αντιμετωπίζουν
προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή ασυνέχειας στη ζωή τους λόγω αναγκαστικής
μετακίνησης.
Υποστήριξη μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν
λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις
απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Υποδοχή και υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία σε θέματα έγκαιρης
εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
Δημιουργία περίπου 850 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες.
Προσφορά προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης για εμπλουτισμό των εμπειριών των
μαθητών και μαθητριών των σχολείων που συμμετέχουν.

Στο πλαίσιο του ΔΡΑ.Σ.Ε.+, θα δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες, να εφαρμόσουν
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

•

Ενισχυτική διδασκαλία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε πρωινό και
απογευματινό χρόνο ανάλογα με το επίπεδο γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) (μεταβατική φάση και φάση τελικής ένταξης).
Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες, με αξιοποίηση Βοηθών Εκπαιδευτικών (με
αγορά υπηρεσιών), οι οποίοι θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια στα παιδιά, εντός της
γενικής τάξης.
Δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ανάπτυξη/βελτίωση των κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών.
Μαθήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε γονείς/κηδεμόνες
μαθητών/μαθητριών κατά τις πρώτες εβδομάδες άφιξης στην Κύπρο (φάση υποδοχής)
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, από
συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους
γονείς/κηδεμόνες τους και σε εκπαιδευτικούς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία των
Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Διαμεσολάβησης.
Επιμορφωτικές δράσεις και αξιοποίηση εκπαιδευτικού επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού

Μέχρι τη λήξη του έργου «Δράσεις
προγραμματίζονται, επίσης, τα εξής:

Σχολικής

και

Κοινωνικής

Ένταξης+»

(2027),

• Δράσεις Δημοσιότητας - προβολή του έργου κατά την έναρξή του (πινακίδες, αφίσες,
ενημερωτικό έντυπο, δημιουργία νέου ‘logo’).
• Προκηρύξεις διαγωνισμών για τεχνικό σύμβουλο, σύμβουλο αξιολόγησης, σύμβουλο
δημοσιότητας, υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης.
•

Εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης.

• Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Διοίκηση και Διεύθυνση των Κέντρων Πληροφόρησης και
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και των Απογευματινών Προγραμμάτων.
•

Προμήθεια υποστηρικτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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• Προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
μέσα από τη διεξαγωγή παγκύπριων και τοπικών συνεδρίων.

3. «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας» (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.)
Η Κύπρος, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.) από το
1995. Το Δίκτυο αυτό, λειτουργεί υπό την αιγίδα τριών Διεθνών Οργανισμών: του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με αυτούς
τους οργανισμούς, η ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, όχι μόνο στον σχολικό χώρο, αλλά και
γενικότερα στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αποτελεί τη σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο, για την
πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας, αποτελεί καρπό συνεργασίας του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός του
προγράμματος είναι η βελτίωση και προαγωγή της σωματικής, της ψυχικής, και κοινωνικής υγείας των
μαθητών/μαθητριών, 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 εκπαιδευτικούς, μέλη της
Σχολιατρικής Υπηρεσίας, μαθητές/μαθήτριες και γονείς, καθώς και από άτομα της κοινότητας.
Ο κάθε κύκλος του Προγράμματος, διαρκεί 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 κάθε σχολείο μελετά μέσα από τη δική του σκοπιά. Το επιμέρους θέμα που θα
αναπτύξει το κάθε σχολείο, επιλέγεται αφού πρώτα γίνει μια διερεύνηση των κύριων προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και έχουν σχέση με την υγεία (σωματική, ψυχική,
συναισθηματική, κοινωνική). Αφού επιλεγεί το επιμέρους θέμα, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα
πιθανά αίτιά του και να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα δράσης για αντιμετώπισή τους. 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 επιμέρους θέμα που έχει επιλεγεί, καθώς και τις
δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν.
Η μελέτη κοινού θέματος, από όλα τα σχολεία, αποτελεί πλεονέκτημα, σε περίπτωση διεξαγωγής
παγκύπριας έρευνας. Το κύριο θέμα μελέτης του προγράμματος ΕΔΣΠΥ, για τη διετία 2020-2022,
είναι: «Αγχώδεις διαταραχές των Κυπρίων εφήβων». Η επιλογή του θέματος έγινε μετά από
παρατηρήσεις παιδαγωγών για ύπαρξη γενικευμένου άγχους στους Κύπριους μαθητές, ειδικά
αναφορικά με τη σχολική τους επίδοση. Βέβαια, το γεγονός του σχολικού άγχους ενισχύθηκε
αναπόφευκτα και από την παρουσία της πανδημίας του Covid-19. Το πρόγραμμα ΕΔΣΠΥ,
συνεργαζόμενο και με άλλους φορείς όπως το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και άλλους,
στοχεύει όπως:
•

Οι νέοι μας συνειδητοποιήσουν αν ταλαιπωρούνται από κάποιου είδους αγχώδη
διαταραχή, είτε αυτοί οι ίδιοι είτε άλλα κοντινά τους πρόσωπα

•

Οι νέοι μας μπορέσουν να αυτοβοηθηθούν ή να αλληλοβοηθηθούν για να ξεπεράσουν τις
αγχώδεις διαταραχές τους και
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•

Οι νέοι μας γνωρίσουν την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών και προγραμμάτων, τα οποία
λειτουργούν στην κυπριακή πολιτεία και παρέχουν στήριξη και βοήθεια σε νέους με
αγχώδεις διαταραχές.
Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας και σε αυτό συμμετέχουν 11 Γυμνάσια και 12 Λύκεια.

4. «Προληπτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Σχολικού Συστήματος»
Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, σε κάποια από τα γυμνάσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
ΕΔΣΠΥ, εφαρμόζεται πιλοτικά για δεύτερη φορά φέτος το προληπτικό πρόγραμμα «Προληπτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Σχολικού Συστήματος». Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό συνεργασίας
του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και συγκεκριμένα της Επιτροπής
Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ), της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και
της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα
γυμνάσια, δύο ανά επαρχία.
Το πρόγραμμα «Προληπτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Σχολικού Συστήματος» παρέχεται
από εγγεγραμμένους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, εξειδικευμένους και με εμπειρία στο αντικείμενο, οι
οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμβουλοι Πρόληψης ή Εξαρτήσεων.
Σκοπός του προγράμματος, είναι η πρόληψη ή αναχαίτηση της χρήσης ουσιών και άλλων επιβλαβών
συμπεριφορών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να:
•

Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ψυχοπιεστικούς παράγοντες και
επικινδυνότητας ως προς τη χρήση ουσιών.

•

Αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα.

•

Αναπτύξουν και
συμπεριφοράς.

•

Κατανοήσουν τους μύθους και τις αλήθειες σχετικά με τις ουσίες.

•

Είναι ενήμεροι για τις πηγές βοήθειας στην κοινότητα.

χρησιμοποιούν

δεξιότητες

επικοινωνίας και

παράγοντες

αυτοεπιβεβαιωτικής

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν σχεδόν όλες οι προαναφερθείσες
δραστηριότητες επιτυχώς, σε αντίθεση με τη σχολική χρονιά 2020-2021 (πρώτη χρονιά λειτουργίας
του προγράμματος), κατά την οποία, λόγω πανδημίας, υλοποιήθηκαν, δυστυχώς, μόνο μερικές
δραστηριότητες.

5. Πρόγραμμα «ΕΥ ΖΗΝ»
Στο πρόγραμμα «ΕΥ ΖΗΝ», δίνεται η ευκαιρία σε 13 σχολεία γυμνασιακού κύκλου να διερευνήσουν
και να δράσουν στοχευμένα σε ζητήματα και προκλήσεις που αφορούν στην υγεία του δικού τους
μαθητικού πληθυσμού. Σε αυτήν τη δράση εμπλέκονται οι ίδιοι οι μαθητές με υπεύθυνη μια μικρότερη
συντονιστική ομάδα σε συνεργασία με τον εκάστοτε υπεύθυνο εκπαιδευτικό-συντονιστή. Η
συντονιστική ομάδα μαθητών-εκπαιδευτικού εντοπίζει τις ειδικές της ανάγκες στον τομέα αγωγής
υγείας σε συνεργασία με την επιτροπή Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής
Βίας, στην οποία συμμετέχει και ο εκάστοτε συντονιστής εκπαιδευτικός του σχολείου. Με βάση αυτές
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τις ανάγκες, η συντονιστική ομάδα κάθε σχολείου εκπονεί, υλοποιεί και παρακολουθεί Σχέδιο Δράσης
για τη διετία. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών/μαθητριών, ή και όλο
το σχολείο, και γίνονται με στόχευση και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, ώστε να έχουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι σχεδιαζόμενες δράσεις, στοχεύουν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των παιδιών στη
σχολική μονάδα και απαντούν στα κυρίαρχα ζητήματα – προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σχολική
μονάδα, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η διατροφή, η παραβατικότητα, η
συναισθηματική και κοινωνική αγωγή. Το Σχέδιο Δράσης “Ευ Ζην” εντάσσεται τόσο στο Σχέδιο
Δράσης Αγωγής Υγείας του σχολείου, όσο και στο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.
Με το πέρας της διετίας συντάσσεται αναφορά δράσεων που κοινοποιείται στα σχολεία με στόχο την
ανταλλαγή
καλών
πρακτικών.
Το
πρόγραμμα
εποπτεύεται
από
την
Επιθεώρηση
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

6. «Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» ενάντια στις ουσίες εξάρτησης
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνει, από το 1995, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών), τα «Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας»
(ΜΣΑΥ) ενάντια στις ουσίες εξάρτησης.
Ανά διετία συμμετέχουν περίπου:
• 420 μαθητές/μαθήτριες και 30 εκπαιδευτικοί, από όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου σε 16
τριήμερα
• 70 Βοηθοί Διευθυντές και μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
Ενδοσχολικής Βίας (ΕΑΥΠΕΒ), σε 2 διήμερα βιωματικά σεμινάρια.
Σκοπός των ΜΣΑΥ είναι να εμπεδώσουν την εθνική προληπτική πολιτική για τα ναρκωτικά στο
εκπαιδευτικό σύστημα, συμβάλλοντας στη μείωση του ποσοστού των μαθητών/μαθητριών
που καπνίζει ή που πρόκειται να δοκιμάσει καπνικά προϊόντα και άλλες ουσίες εξάρτησης. Τα
ΜΣΑΥ έχουν τρεις βασικούς στόχους:
(α) Ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη
χρήση ουσιών εξάρτησης.
(β) Στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήση ουσιών εξάρτησης.
(γ) Στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο
σχολείο.
Τα ΜΣΑΥ, στηρίζουν τη δημιουργία ομάδας εργασίας, σε συνεργασία με την ΕΑΥΠΕΒ για την πλήρη
απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο.
Στη δράση που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες, σε συνεργασία με την ΕΑΥΠΕΒ,
περιλαμβάνονται διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και επικοινωνία με την κοινότητα, με στόχο την
πληροφόρηση των μαθητών/τριών σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης από το κάπνισμα και τις
συνέπειες της χρήσης των ουσιών εξάρτησης, την καλλιέργεια υγιών στάσεων ανάμεσα στους
μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς και γενικά την προώθηση της αντιναρκωτικής αγωγής. Τα
ΜΣΑΥ αποτελούν, πέρα από στοχευμένη δραστηριότητα ενάντια στις ουσίες εξάρτησης, διαθεματικό
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μηχανισμό στήριξης και ενίσχυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Βιολογίας.
Αποτελούν, επίσης, μέσο ενίσχυσης της λειτουργίας των Σχολικών ΕΑΥΠΕΒ, καθώς και της ευρύτερης
πολιτικής των σχολείων σε θέματα Αγωγής Υγείας. Το πρόγραμμα εποπτεύεται από την Επιθεώρηση
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.
Κατ’ εξαίρεση, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, δεν υπήρχε δυνατότητα διεξαγωγής των
«Μαθητικών Σεμιναρίων Αγωγής Υγείας», εξαιτίας της πανδημίας (covid-19). Η Επιθεώρηση
Βιολογίας πρότεινε αναδιαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να μην περιλαμβάνεται η διαμονή των
παιδιών στο ξενοδοχείο. Προτάθηκε όπως η κάθε μαθητική ομάδα συμμετέχει σε ολοήμερο
πρόγραμμα, με μονοήμερη φιλοξενία των παιδιών σε ξενοδοχείο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το
ΥΠΠΑΝ, αλλά λόγω συνέχισης της πανδημίας και στην απουσία βελτίωσης της όλης κατάστασης, η
πρόταση αυτή εφαρμόστηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022. Στις 25 Νοεμβρίου και 09
Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο μονοήμερα Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής
Υγείας στο ξενοδοχείο SUN HALL στη Λάρνακα (υπήρχε σύμβαση με το γραφείο TAMASOS TOURS
και εγκρίθηκε η συνέχιση αυτής της σύμβασης και για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022).
Προγραμματίζονται ακόμη τρία Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας, μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς 2021-2022.

7. Πρόγραμμα «Fred Goes to School»
Το "Fred Goes to School", είναι ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης, για
νεαρούς/νεαρές
καπνιστές/καπνίστριες
στα
Γυμνάσια
και
προσφέρεται
από τους/τις
καθηγητές/καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.), οι οποίοι/οποίες έχουν
εκπαιδευτεί ειδικά για το Πρόγραμμα αυτό. Εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Υπηρεσίας
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Το Πρόγραμμα, είναι σχεδιασμένο, με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του προγράμματος Fred Goes
Net, το οποίο είναι συνέχεια του Γερμανικού Προγράμματος FreD για πρώιμη παρέμβαση σε νεαρούς
χρήστες,
και
προσαρμοσμένο
στα
δεδομένα
και
τους
κανονισμούς
του Δημόσιου Σχολείου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Προγράμματος, όταν μαθητής/μαθήτρια
εντοπίζεται να καπνίζει στον χώρο του σχολείου ή σε σχολικές εκδηλώσεις, παραπέμπεται στη
Διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια, στον καθηγητή/καθηγήτρια Σ.Ε.Α. Κατά την αρχική
συνέντευξη ο/η καθηγητής/καθηγήτρια Σ.Ε.Α. ενημερώνει τον/τη μαθητή/μαθήτρια για το Πρόγραμμα
και διαπιστώνει την ετοιμότητά του/ης για συμμετοχή του/της σε αυτό ή ακόμη και την ανάγκη για
παραπομπή του/της σε άλλες υπηρεσίες.
Το Πρόγραμμα, λειτουργεί σε μορφή βιωματικού εργαστηρίου και διαρκεί οκτώ εκπαιδευτικές
περιόδους, κατά τις οποίες δεν καταχωρούνται απουσίες στους συμμετέχοντες. Μέσα από αυτό, ο/η
μαθητής/μαθήτρια έχει την ευκαιρία να διευρύνει τις γνώσεις του/της γύρω από το κάπνισμα και το
αλκοόλ, τις επιδράσεις τους, καθώς επίσης, και το νομικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση
τους. Παράλληλα θα μπορεί να προβληματιστεί, να αξιολογήσει και να αλλάξει τη συμπεριφορά
του/της, γύρω από το κάπνισμα και να αποκτήσει ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες διαχείρισης του
κινδύνου και ανάπτυξης του αισθήματος της ευθύνης. Τέλος θα μπορεί να ενημερωθεί για υπηρεσίες
στις οποίες μπορεί να αποταθεί για περαιτέρω βοήθεια. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο
μαθητής, η μαθήτρια παίρνει πιστοποιητικό το οποίο με τη σειρά του παραδίδει στη Διεύθυνση του
σχολείου η οποία εισηγείται τη μη επιβολή ποινής (σχετικά με την καταγγελία να καπνίζει στο σχολικό
χώρο).
Τελικός στόχος του προγράμματος Fred Goes to School, είναι η εφαρμογή μιας θεσμοθετημένης
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διαδικασίας και ενός στοχοθετημένου προγράμματος στα Γυμνάσια, τα οποία και θα διασφαλίζουν την
έγκαιρη προσέγγιση της ευάλωτης ομάδας των νεαρών καπνιστών/τριών, με απώτερο στόχο τη
μείωση ή και διακοπή του καπνίσματος.

8. Προληπτικό Πρόγραμμα «Διαχείριση 50 δύσκολων περιπτώσεων μαθητών/μαθητριών
σε Γυμνάσια και Λύκεια»
Το Πρόγραμμα, έχει σκοπό την παροχή εξατομικευμένης πολυεπίπεδης στήριξης, σε
μαθητές/μαθήτριες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική, οικογενειακή ή μαθητική
τους ζωή και οι οποίες πιθανόν να συνδέονται με τη χρήση ουσιών εξάρτησης.
Η παροχή στήριξης, δίδεται ιδίως μέσω απογευματινών υγιών δραστηριοτήτων, ψυχο-εκπαίδευσης,
μαθησιακής στήριξης ή και άλλων υπηρεσιών ανάλογα με την εκτίμηση αναγκών της κάθε
περίπτωσης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προσωπικότητας τους, την ανάδειξη των
δεξιοτήτων τους, την αλλαγή της συμπεριφοράς τους καθώς επίσης και την αποτροπή της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών ή άλλων επιβλαβών συμπεριφορών μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού
περιβάλλοντος.
Η στήριξη παρέχεται από κοινωνικούς λειτουργούς σε μαθητές/μαθήτριες που παραπέμπονται από τις
διευθύνσεις των σχολείων, σε συνεννόηση με τον/την Καθηγητή/Καθηγήτρια ΣΕΑ της σχολικής
μονάδας, μέσω απογευματινών υγιών δραστηριοτήτων.
Την ευθύνη υλοποίηση του Προγράμματος, έχει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου , η οποία
μετά από ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού ανέθεσε το Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Κύπρου. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος.

9. Προληπτικό Πρόγραμμα 'Εσπερίδες'
Το Πρόγραμμα, αφορά σε παροχή ψυχολογικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε
μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Εσπερινά Σχολεία και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές στην
Κύπρο.
Οι ομάδες στόχου είκοσι μαθητές/τριες των Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων και των Εσπερινών
Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μέλη των οικογενειών των μαθητών/τριων καθώς
και εκπαιδευτικοί των σχολείων.
Την ευθύνη υλοποίηση του Προγράμματος, έχει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου , η οποία
μετά από ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού ανέθεσε το Πρόγραμμα στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
Το πρόγραμμα, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Κύπρου. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022, με δυνατότητα
ανανέωσης του μέχρι και 3 χρόνια.
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10. «Προληπτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία στις
Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου»
Κύριος στόχος του προγράμματος, είναι η πλαισίωση και η επανένταξη των μαθητών της
Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στο σχολικό περιβάλλον, η απομάκρυνση τους από τις παράνομες
ουσίες, την αδράνεια και τους διάφορους κοινωνικούς κινδύνους, τον κοινωνικό στιγματισμό και, τέλος,
η παροχή σε αυτούς ενός ασφαλούς πλαισίου, για ενίσχυση των βασικών μαθησιακών και άλλων
δεξιοτήτων που χρειάζονται, για να κάνουν σωστές και υγιείς επιλογές στη ζωή τους.
Οι ομάδες στόχου του προγράμματος είναι: Α) Μαθητές/τριες της Προπαρασκευαστικής μαθητείας, Β)
Μέλη οικογενειών των μαθητών/τριών, Γ) Εκπαιδευτικοί της Προπαρασκευαστικής μαθητείας, Δ)
Ειδικοί της Προπαρασκευαστικής μαθητείας.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, υπάρχει εκπαίδευση εκπαιδευτών και ειδικών, διοργάνωση
απογευματινών/καλοκαιρινών
δραστηριοτήτων
για
τους
μαθητές/τριες,
διοργάνωση
δραστηριοτήτων/εκπαιδεύσεων για οικογένειες μαθητών, ψυχοκοινωνική στήριξη και κάλυψη (υλικών)
αναγκών των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, καθώς και των σχολείων της
Προπαρασκευαστικής Μαθητείας.
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος, έχει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου , η
οποία μετά από ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού ανέθεσε το Πρόγραμμα στο Σύνδεσμο για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
Το πρόγραμμα, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Κύπρου. Το έργο θα υλοποιηθεί, κατά την περίοδο 2021-2022.

6.1.4 ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΟΑΠ)
Η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) παρέχει, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, άμεση συνεργασία και στήριξη στις
σχολικές μονάδες, για τη διαχείριση και αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και ακραίας
παραβατικότητας (βανδαλισμοί, βιαιοπραγίες, επιθετικότητα, σοβαρή άρνηση συμμόρφωσης προς
τους κανονισμούς και στις υποδείξεις του σχολείου, συγκρούσεις, ομαδοποίηση και συμπλοκές κ.λπ.),
που εκδηλώνονται από μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/ριών στον χώρο του σχολείου.

Δομή και στελέχωση ΟΑΠ
Με έναρξη τη σχολική χρονιά 2019-2020, η ΟΑΠ λειτουργεί αποκεντρωμένα. Στελεχώνεται από
εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν ειδικά προσόντα ή/και έχουν
τύχει εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε θέματα βίας και παραβατικότητας και βρίσκονται αποσπασμένοι
στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Το έργο της ΟΑΠ συντονίζεται και εποπτεύεται από τους/τις
Πρώτους/Πρώτες Λειτουργούς Εκπαίδευσης των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 γενικό συντονισμό ασκεί Πρώτος Λειτουργός
της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Πεδία Δραστηριοτήτων ΟΑΠ/Δράσεις:
►Ανάπτυξη-Προώθηση-Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης στήριξης των σχολικών μονάδων
Βασικό μέλημα της ΟΑΠ, αποτελεί η στήριξη σχολικών μονάδων για διαχείριση και αντιμετώπιση
σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας και η ενδυνάμωση των μαθητών/ριών
που στηρίζονται στα πλαίσια Εναλλακτικού Προγράμματος φοίτησης της ΟΑΠ, με απώτερο στόχο την
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εξομάλυνση των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών τους και τη βελτίωση του ευρύτερου
σχολικού κλίματος.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καλείται για παρέμβαση, η ΟΑΠ εργάζεται για την ανάπτυξη,
προώθηση και παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και διοικητικές
δράσεις που στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν
οι σχολικές μονάδες. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επίσης περιγραφή του προβλήματος, σαφείς
ρόλους και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, με τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων. Η ΟΑΠ έχει
συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, στην οργάνωση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης,
συμβάλλοντας στην αναπροσαρμογή του, όπου κριθεί αναγκαίο.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, η ΟΑΠ συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και
τον διδασκαλικό/καθηγητικό σύλλογο, τον/την Καθηγητή/Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) για τη Μέση Εκπαίδευση, τον/την οικείο/α Εκπαιδευτικό/ή Ψυχολόγο,
τον/την οικείο/α Επιθεωρητή/Επιθεωρήτρια και τους γονείς/κηδεμόνες.
Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα,
ούτως ώστε η διαχείριση των φαινομένων σχολικής βίας και παραβατικότητας να γίνεται
πολυεπίπεδα, διεπιστημονικά και πολυσυστημικά, όπως εξηγείται αναλυτικότερα και πιο κάτω.

►Συνεργασία με άλλες Επιτροπές, Φορείς και Υπηρεσίες
Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, η ΟΑΠ συνεργάζεται με τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), τις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΥΨΥΠΕ) και με οποιονδήποτε άλλο φορέα, ο οποίος θα
μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της κάθε περίπτωσης. Σημειώνεται, επίσης,
ότι, βάσει του νέου διαγράμματος δομής των υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και
παραβατικότητας (βλ. εγκύκλιο 10ης Σεπτεμβρίου 2019, αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp9582), οι
λειτουργοί της ΟΑΠ και οι οικείοι/ες Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι (Υπηρεσία Εκπαιδευτικής ΨυχολογίαςΥΕΨ) συνεργάζονται ως ομάδα και, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, παρευρίσκονται μαζί στο σχολείο
για να συμβάλουν στην ομαλοποίηση των καταστάσεων.
Επιπρόσθετα, η ΟΑΠ συμμετέχει σε συναντήσεις και επιδιώκει τη συναντίληψη και συνεργασία με
άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, όπως π.χ. η ΕΑΥΠ, το ΔΡΑΣΕ+ κ.ά., που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της στήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητικού πληθυσμού, που παρουσιάζουν μαθησιακά,
συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά προβλήματα .
Τέλος, η ΟΑΠ επιδιώκει, όπου είναι εφικτό, τη συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και με Δημόσια και Ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Κύπρου, για σκοπούς αξιοποίησης προγραμμάτων και δράσεών τους στα πλαίσια της στήριξης των
σχολικών μονάδων σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας.

►Εργοδότηση Σχολικών Συνεργατών/Συνεργάτιδων και ένταξη μαθητών/ριών σε Εναλλακτικό
Πρόγραμμα Φοίτησης
Όταν κριθεί αναγκαίο, και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα, η ΟΑΠ εισηγείται προς
τον/την Γενικό/ή Συντονιστή/Συντονίστρια της ΟΑΠ, έγκριση για αγορά υπηρεσιών από Σχολικούς/ές
Συνεργάτες/ιδες. Οι Σχολικοί/ές Συνεργάτες/ιδες είναι άτομα που κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικών ή
άλλου συναφούς κλάδου και εργοδοτούνται από τις σχολικές μονάδες για παροχή βοηθητικού
παιδαγωγικού έργου στο πλαίσιο Εναλλακτικού Προγράμματος (ΕΠ). Στόχο του ΕΠ, αποτελεί η
στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/ριών για τους οποίους η σχολική μονάδα αιτήθηκε
παρέμβασης και η βελτίωση των ανεπιθύμητων στάσεων και συμπεριφορών που αυτοί/ές
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επιδεικνύουν. Η ΟΑΠ επιβλέπει, καθοδηγεί και συντονίζει την υλοποίηση του ΕΠ και συμβάλλει στην
αναπροσαρμογή του, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ο θεσμός του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας, αξιολογείται μέχρι στιγμής θετικά, ως προς την
επίτευξη των προαναφερθέντων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων καθώς και την εκτόνωση της
έντασης που δημιουργείται στις σχολικές μονάδες εξαιτίας της εμφάνισης φαινομένων ενδοσχολικής
βίας και παραβατικότητας.

►Υποστηρικτική και συμβουλευτική δράση
Η ΟΑΠ παρέχει συνεχή και συστηματική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση στα σχολεία, σε
θέματα διαχείρισης της ενδοσχολικής βίας και της παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών/ριών, καθώς
και σε θέματα αποτελεσματικής εφαρμογής του Εναλλακτικού Προγράμματος φοίτησης της ΟΑΠ.
Παρέχει επίσης συμβουλευτική υποστήριξη γονέων/κηδεμόνων παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς,
στο πλαίσιο πολυθεματικών συναντήσεων.

►Συμμετοχή σε Δράσεις/ Προγράμματα του ΥΠΠΑΝ
Η ΟΑΠ συμμετέχει στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στα σχολεία.
Προβαίνει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την παρουσίαση
του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της σε Επαρχιακά Συνέδρια Διευθυντών/ριών που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Συνεργάζεται, επίσης, με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙ), για τη στήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και των Σχολικών Συνεργατών/Συνεργάτιδων ΟΑΠ.

Αριθμητικά δεδομένα στήριξης σχολικών μονάδων
►Κονδύλι
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, η ΟΑΠ αξιοποίησε κονδύλι ύψους € 495 500, για υλοποίηση
δράσεων στήριξης των σχολικών μονάδων που αιτήθηκαν της παρέμβασής της.
►Αριθμός παρεμβάσεων
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η ΟΑΠ, ανταποκρίθηκε συνολικά σε 174 αιτήματα παρέμβασης, που
δέχθηκε από σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και σε 319 αιτήματα παρέμβασης από σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης. Η κατανομή των περιπτώσεων παρέμβασης, ανά επαρχία και βαθμίδα, έχει ως
ακολούθως:

Πίνακας 1: Αριθμός Παρεμβάσεων ΟΑΠ σε σχολικές μονάδες Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021
Επαρχία

Αριθμός
Παρεμβάσεων
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Αριθμός
Παρεμβάσεων
Μέσης Εκπαίδευσης

Λευκωσία

49

62

111

Λεμεσός

39

150

189

57

79

136

29

28

57

Λάρνακα-Αμμόχωστος
Πάφος
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ΣΥΝΟΛΟ

174

319

493

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΑΠ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

200
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100
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0

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΦΟΣ

► Εγκεκριμένες δράσεις με αγορά υπηρεσιών Σχολικού Συνεργάτη/ιδας
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, εφαρμόστηκαν 110 εγκεκριμένες δράσεις αγοράς υπηρεσιών
Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας, για στήριξη μαθητών/ριών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και 70
εγκεκριμένες δράσεις, για στήριξη μαθητών/ριών της Μέσης Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των
εγκεκριμένων δράσεων αγοράς υπηρεσιών Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ανά επαρχία και βαθμίδα, έχει
ως εξής:

Πίνακας 2: Αριθμός εγκεκριμένων δράσεων αγοράς υπηρεσιών Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας σε
σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021

Επαρχία

Αριθμός εγκεκριμένων
δράσεων σε σχολεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αριθμός εγκεκριμένων
δράσεων σε σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης

Λευκωσία

31

24

55

Λεμεσός

32

24

56

Λάρνακα-Αμμόχωστος

24

14

38

Πάφος

23

8

31

ΣΥΝΟΛΟ

110

70

180
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►Στήριξη μαθητών/ριών, στο πλαίσιο Εναλλακτικού Προγράμματος(ΕΠ) φοίτησης της ΟΑΠ
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, 172 μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης και 272
μαθητές/μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε Εναλλακτικά Προγράμματα (ΕΠ) φοίτησης
της ΟΑΠ με στήριξη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας. Ο αριθμός των μαθητών/ριών αυτών, ανά επαρχία
και βαθμίδα, έχει ως εξής:
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Πίνακας 3: Αριθμός μαθητών/ριών που συμμετείχαν σε Εναλλακτικά Προγράμματα (ΕΠ)
φοίτησης με στήριξη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021

Επαρχία

Αριθμός μαθητών/ριών
Δημοτικής Εκπαίδευσης
που συμμετείχαν σε ΕΠ
φοίτησης

Αριθμός μαθητών/ριών
Μέσης Εκπαίδευσης
που συμμετείχαν σε ΕΠ
φοίτησης

Λευκωσία

62

47

109

Λεμεσός

40

133

173

Λάρνακα-Αμμ/στος

45

66

111

Πάφος

25

26

51
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180
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6.2 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ
Τ.Π.Ε.)
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), θέτει σε προτεραιότητα
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στην αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Η Μονάδα Τ.Π.Ε. στοχεύει στην
καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των προγραμμάτων Τ.Π.Ε. αλλά και στον εκσυγχρονισμό των
διοικητικών δομών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν.. Επίσης, παρέχει εξοπλισμό
και αναπτύσσει τεχνολογίες για να υποστηρίξει τις διοικητικές εργασίες των σχολικών μονάδων και για
να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση.
Η δομή της Μονάδας Τ.Π.Ε., συντονίζεται από έναν Προϊστάμενο και αποτελείται από τέσσερις
επιμέρους τομείς:
1. Τομέας Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας
2. Τομέας Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών
3. Τομέας Υλικοτεχνικής Υποδομής
4. Τομέας Συμβάσεων, Προσφορών και Οικονομικής Διαχείρισης

6.2.1 Τομέας Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας
Ο Τομέας Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας της Μονάδας T.Π.Ε., είναι υπεύθυνος για την
οργάνωση και παρουσίαση στο Διαδίκτυο όλων των πληροφοριών, που αφορούν στο έργο των
διευθύνσεων, υπηρεσιών, μονάδων, τμημάτων και προγραμμάτων του Υ.Π.Π.Α.Ν., καθώς και του
συνόλου του Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Δημοτική και τη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η
Υ.Δ.Ε. προβαίνει στην καθημερινή ενημέρωση όλων των ιστότοπων του Υ.Π.Π.Α.Ν.
(www.moec.gov.cy, 80 ιστότοποι), της Εκπαιδευτικής Πύλης (www.schools.ac.cy, 46 ιστότοποι),
καθώς και των ιστότοπων ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. www.kypros1821.gov.cy, www.kysats.ac.cy,
www.geonoma.gov.cy, κ.ά - 10 ιστότοποι). Οι συνολικές προβολές των ιστοσελίδων, σύμφωνα με το
Google Analytics, έφτασαν το 2021 τα 80.000.000.
Επίσης, o Τομέας είναι υπεύθυνος για την προβολή του έργου του Υ.Π.Π.Α.Ν. στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης:
Facebook: https://www.facebook.com/ypourgeiopaideias (33.000 ακόλουθοι)
YouTube: https://www.youtube.com/user/cymoec (930.000 προβολές)
Twitter: https://twitter.com/cymoec (6.300 ακόλουθοι)
Επιπρόσθετα, o Τομέας είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, σχεδιασμού,
οργάνωσης και φιλοξενίας ιστότοπων για τα Δημόσια Σχολεία όλων των βαθμίδων. Επίσης, παρέχει
επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς/διαχειριστές σχολικού ιστότοπου μέσω ατομικών και ομαδικών
βιωματικών εργαστηρίων, καθώς και υποστήριξη μέσω οδηγών και βοηθημάτων (π.χ.
βιντεοπαρουσιάσεις, βήμα-προς-βήμα οδηγοί/εγχειρίδια).
Επιπλέον, o Τομέας διαχειρίζεται τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό τον τομέα
www.schools.ac.cy (3.400 λογαριασμοί).
Κατά το έτος 2021, ολοκληρώθηκαν τα πιο κάτω έργα:
•

•
•
•
•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη οκτώ (8) νέων Προτύπων Σχολικού Ιστοτόπου, προσβάσιμων σε
φορητές συσκευές, με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ.Δ.Π) Get
Simple για αξιοποίηση από όλα τα Δημόσια Σχολεία για σκοπούς προβολής του έργου του
σχολείου
Τεχνική υποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και
διαχείρισης σχολικών ιστότοπων (Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου: Joomla, GetSimple)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ιστότοπων (π.χ. Κύπρος 1821: www.kypros1821.gov.cy )
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση της διαδικτυακής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης:
Οργάνωση και παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την υποστήριξη της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (πέραν των 800 βίντεο) λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού
Διαδικτυακές πλατφόρμες, εφαρμογές και φόρμες:
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογής για τη διαχείριση των
ανακοινώσεων και εγκυκλίων του Υ.Π.Π.Α.Ν.
▪ Σύστημα Διαχείρισης Ενημερώσεων
▪ Σύστημα Προβολής Ενημερώσεων
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για την παρουσίαση των
ανακοινώσεων και εγκυκλίων του Υ.Π.Π.Α.Ν. (προσβάσιμη και σε κινητές συσκευές)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης
λογαριασμών στο Office365 για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Δημόσιων Σχολείων
Υποστήριξη για το Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Αλληλογραφίας του Υ.Π.Π.Α.Ν.
(Σ.Δ.Ε.Α.)
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για την υποβολή αίτησης
εργασίας ως θεματοθέτης και βαθμολογητής για τις Παγκύπριες Εξετάσεις
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για τη διαχείριση και
παρουσίαση των βαθμολογιών και αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων
(προσβάσιμη και σε κινητές συσκευές)
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης
αιτήσεων, πληρωμής εξετάσεων, παρουσίασης δελτίων υποψηφίων και ενημέρωσης
για τις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για υποβολή αίτησης
εργασίας ως θεματοθέτης και βαθμολογητής για τις Εξετάσεις Πρόσληψης στο
Δημόσιο με δυνατότητα πληρωμής μέσω JCC Smart
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για τη συλλογή και διαχείριση
αιτήσεων για στελέχωση των εξεταστικών κέντρων για τις Εξετάσεις Πρόσληψης στο
Δημόσιο
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης
αιτήσεων, πληρωμής εξετάσεων, παρουσίασης δελτίων υποψηφίων και ενημέρωσης
για τις Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για υποβολή αίτησης
εργασίας ως θεματοθέτης και βαθμολογητής για τις Εξετάσεις Διορίσιμων
Εκπαιδευτικών με δυνατότητα πληρωμής μέσω JCC Smart
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για τη συλλογή και διαχείριση
αιτήσεων για στελέχωση των εξεταστικών κέντρων για τις Εξετάσεις Διορίσιμων
Εκπαιδευτικών
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για υποβολή αιτήσεων για
θέσεις απόσπασης, ειδικών συμβούλων και συνδετικών λειτουργών (εκπαιδευτικοί)
Επανασχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της φόρμας για διαχείριση
δεδομένων και υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Κέντρα με
δυνατότητα πληρωμής μέσω JCC Smart
Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δύο ψηφιακών πλατφορμών:
• Πλατφόρμα Συλλογής Αιτήσεων για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές
• Πλατφόρμα Μοριοδότησης και Διαχείρισης των Αιτήσεων Αγοράς Υπηρεσιών από
Εκπαιδευτές
Αναβάθμιση διαδικτυακής εφαρμογής αίτησης για φοίτηση στα Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
Σκοπός των πλατφορμών αυτών είναι η συλλογή, μοριοδότηση και διαχείριση όλων
των αιτήσεων που αφορούν την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών από το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για τη διαχείριση Μουσικών
Αρχείων Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για δήλωση συμμετοχής στις
εξετάσεις ECDL
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής που χρησιμοποιείται από τον
Τομέα με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση αρχείων του Υ.Π.Π.Α.Ν.
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για λήψη των Αναλυτικών
Προγραμμάτων, Πλαισίων Αναλυτικού Προγράμματος και Πλαισίων Μάθησης για τη
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για αποστολή μαζικών
μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα
Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής για ασφαλή αποστολή αρχείων
σε συγκεκριμένους παραλήπτες
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6.2.2 Τομέας Μηχανογράφησης & Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών
6.2.2.1 Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.)
Το πληροφοριακό Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), αποτελεί ένα από τα έργα της
Μονάδας Τ.Π.Ε. και το κύριο σύστημα διοικητικών διαδικασιών του Υ.Π.Π.A.N. Έχει αναπτυχθεί στα
πλαίσια της αυτοματοποίησης των διοικητικών διαδικασιών των σχολικών μονάδων και του
Υ.Π.Π.A.N. και της βελτίωσης της μεταξύ τους επικοινωνίας. Το σύστημα χρησιμοποιείται καθημερινά
από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς και όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της
Δημόσιας Εκπαίδευσης, από τα Επαρχιακά Γραφεία, τις Διευθύνσεις και τα διάφορα Τμήματα και
Υπηρεσίες του Υ.Π.Π.A.N..
Το Σ.Ε.Π. περιλαμβάνει μια σειρά από λειτουργίες όπως οι λειτουργίες υποβολής και διαχείρισης των
αδειών των εκπαιδευτικών, οι λειτουργίες διαχείρισης των στοιχείων παροχής δωρεάν προγεύματος,
οι λειτουργίες υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων τοποθέτησης/μετακίνησης, οι λειτουργίες
υποβολής και διαχείρισης των εγγραφών των μαθητών/τριών, οι λειτουργίες για σκοπούς οργάνωσης
και διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι λειτουργίες για σκοπούς διαχείρισης της
στελέχωσης των σχολείων, οι λειτουργίες υποβολής και διαχείρισης περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού, οι λειτουργίες υποβολής και διαχείρισης στοιχείων που αφορούν το Γραφείο Πολιτικής
Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας του Υ.Π.Π.A.N., κ.ά.
Η ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του Σ.Ε.Π., είναι υπεύθυνη για τη μηχανογράφηση νέων
διαδικασιών στο σύστημα, με βάση τις ανάγκες του Υ.Π.Π.A.N., τη συντήρηση και την αναβάθμιση των
υφιστάμενων λειτουργιών ώστε να ικανοποιούν τις τρέχουσες απαιτήσεις των χρηστών και του
Υ.Π.Π.A.N. και τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης
του συστήματος.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, οι λειτουργίες του Σ.Ε.Π. αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν,
σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του Υ.Π.Π.A.N. και των χρηστών του συστήματος και
σύμφωνα με εισηγήσεις που λήφθηκαν κατά τη λειτουργία του συστήματος. Επιπρόσθετα, κατά τη
σχολική χρονιά 2020-2021, το σύστημα Σ.Ε.Π. διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και
διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
6.2.2.2
Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης (Σ.Υ.Υ.)
Το Σ.Υ.Υ. είναι ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα, που αποσκοπεί στην τυποποίηση και
επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών του Υ.Π.Π.Α.Ν. Η εισαγωγή του στο εκπαιδευτικό σύστημα
είναι καίριας και πρωταρχικής σημασίας, αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναδόμησης του
Υ.Π.Π.Α.Ν. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα επωφεληθούν από το Σ.Υ.Υ. με τη συνεχή ενημέρωσή τους για
εκπαιδευτικά ζητήματα, την άμεση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτημάτων τους και την
ταχύτερη εξυπηρέτησή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Κατά το έτος 2021, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Σ.Υ.Υ. και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και
λειτουργία ενός προηγμένου και ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια
εκπαίδευση. Σκοπός είναι οι γονείς, οι μαθητές/ μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικές μονάδες και
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πρόσβαση σε εύχρηστα διαδικτυακά εργαλεία διεκπεραίωσης
διοικητικών διαδικασιών.
Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός των προσφορών για το έργο έχει προϋπολογισμό €25.335.000 +
ΦΠΑ με διάρκεια δέκα χρόνια μετά την υλοποίηση και παράδοση του το 2023. Ο προϋπολογισμός για
την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα €6.882.698 (συν ΦΠΑ) με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους με
ποσοστό 15%.
6.2.2.3 Τομέας Υλικοτεχνικής Υποδομής
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, συνέχισε να βρίσκεται
αντιμέτωπο με την πρόκληση της πανδημίας, με αποτέλεσμα την ανάγκη στήριξης των μαθητών/ριών
σε μηχανογραφικό εξοπλισμό για την εφαρμογή και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
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καθώς και τον περαιτέρω εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με
στόχο τη δημιουργία των ψηφιακών τάξεων.
Συγκεκριμένα, η Μονάδα ΤΠΕ, μέσω των Ηλεκτρονικών Καταλόγων της Συμφωνίας Πλαίσιο του
Γενικού Λογιστηρίου, προχώρησε σε παραγγελία 4000 προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
γραφείου, μικρού μεγέθους, οι οποίοι προγραμματίζεται να παραδοθούν εντός του 2022. Ο
εξοπλισμός αυτός προστίθεται στους 2200 προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές μικρού μεγέθους
και 1557 φορητούς υπολογιστές που παραδόθηκαν στα σχολεία το 2021, με στόχο τον εξοπλισμό
όλων των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των σχολικών μονάδων με σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισμό.
Ως μέρος της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του στόχου της ενσωμάτωσης και
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Μονάδα ΤΠΕ προχώρησε επίσης στην
παραγγελία 800 βιντεοπροβολέων, για κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Επίσης, παρείχε με
δανεισμό Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές τύπου «ταμπλέτας» στα σχολεία, τα οποία είχαν ανάγκη, καθώς
και κάρτες σύνδεσης στο διαδίκτυο, σε μαθητές/τριες που δεν είχαν πρόσβαση.
Περαιτέρω, μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε
Εκπαιδευτικούς Δημόσιων Σχολείων, παραχωρήθηκε χορηγία ύψους €200 σε 2.060 εκπαιδευτικούς,
που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση για νεοαποκτηθείσα συσκευή Φορητού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, με σκοπό την αξιοποίησή της στο πλαίσιο της εργασίας τους, για την προετοιμασία και τη
διεξαγωγή του μαθήματος, για την ετοιμασία ψηφιακού μαθησιακού υλικού στο αντικείμενό τους αλλά
και στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Η Μονάδα Τ.Π.Ε. ανέλαβε τη διαχείριση των παραγγελιών, την παραλαβή και παράδοση του
εξοπλισμού στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης προετοιμασίας των εγγράφων για
την παράδοση.
Η υποδομή στο Κέντρο Δεδομένων, παρέμεινε σε λειτουργία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και χωρίς
επιπρόσθετο κόστος. Παράλληλα, συνεχίστηκε η διαδικασία για απόσυρση και ορθή περιβαλλοντική
διαχείριση του πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού των σχολείων.
Δομημένη Καλωδίωση και Ασύρματη Δικτύωση:
Στην παρούσα φάση υπογράφηκε η Συμφωνία ΕΚΤ 32/20 για υλοποίηση της δομημένης καλωδίωσης
των εναπομεινάντων δεκατεσσάρων (14) σχολείων, παγκύπρια. Η σύμβαση βρίσκεται υπό
υλοποίηση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία των όρων διαγωνισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, για την υλοποίηση της ασύρματης δικτύωσης (wi-fi) ό,λων των σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Τόσο για τη μελέτη όσο και για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης δικτύου δομημένης
καλωδίωσης αλλά και της υλοποίησης της ασύρματης δικτύωσης, αξιοποιείται συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
6.2.2.4. Τομέας Συμβάσεων, Προσφορών και Οικονομικής Διαχείρισης
Υλοποίηση Διαγωνισμών – Σύναψη Νέων Συμβάσεων
(Συγγραφή όρων, Προκήρυξη, Αξιολόγηση προσφορών, Σύναψη Σύμβασης):
• Συγγραφή όρων διαγωνισμού για την ασύρματη δικτύωση σε όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με τη
Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τρέχουσες Συμβάσεις:
• Σύμβαση ΕΚΤ 32/20 για υλοποίηση της δομημένης καλωδίωσης σε δεκατέσσερα (14) σχολεία
της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε
συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων
• Συμφωνία – Πλαίσιο για την Προμήθεια Μηχανών Προβολής (4ο δωδεκάμηνο)
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•

Αγορά υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο για σκοπούς κάλυψης των αναγκών
του ΥΠΠΑΝ και των κτηρίων του στα Λατσιά (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Κέντρο Δεδομένων)
και υπηρεσίες παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου wildcards για τους εξυπηρετητές
τους για όλα τα domains και subdomains που διαχειρίζεται το ΥΠΠΑΝ

Λογισμικά:
• Λογισμικά Microsoft: Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft για τους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή του λογισμικού
εφαρμογών Office 365 προς όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/μαθήτριες. Η
διαχείριση των αδειών χρήσης και η τεχνική υποστήριξη προς τους χρήστες παρέχεται
συστηματικά από τη Μονάδα Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, το εργαλείο TEAMS, το οποίο παρέχεται
δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Office365 αποτέλεσε το κύριο εργαλείο για την εφαρμογή της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.
• Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Adobe Creative Cloud για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
των σχολείων Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
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6.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
6.3.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Υ.Ε.Ψ.), υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Πρόκειται για μια διατμηματική υπηρεσία, που συνεργάζεται με όλες τις
βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης: Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Αποστολή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, είναι η διασφάλιση, η προαγωγή και η
προώθηση της ψυχικής υγείας, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη, τη λειτουργικότητα και τη μάθηση
όλων των παιδιών στον χώρο του σχολείου και με βάση την εφαρμογή των αρχών της Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας, με αντικειμενικότητα και συνέπεια. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Υ.Ε.Ψ. συμβάλλει
στην επίτευξη των στόχων της πολιτείας για την παιδεία που αφορούν στη δημιουργία ενός
δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, που ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών, με σεβασμό
στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του καθενός.
Η Υ.Ε.Ψ. στοχεύει όχι μόνο στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, αλλά κυρίως στην
προσαρμογή του ίδιου του σχολείου στο παιδί, υιοθετώντας έτσι μια συστημική προσέγγιση στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων.

6.3,1.1 ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Υ.Ε.Ψ. ασχολείται με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση ατομικών περιπτώσεων παιδιών με
δυσκολίες μάθησης, προσαρμογής και συμπεριφοράς, καθώς και με διαταραχές επικοινωνίας,
νοητικές αδυναμίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα υγείας και σοβαρές συναισθηματικές
δυσκολίες, οι οποίες λόγω ενδοατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, πιθανόν να επηρεάζουν
τη λειτουργικότητα των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο.
Η Υ.Ε.Ψ., επενδύει παράλληλα σε δράσεις, παρεμβάσεις, προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια,
ενημερώσεις και ψυχοεκπαιδεύσεις, που στοχεύουν στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση των
προβλημάτων ψυχικής υγείας και στην ομαλότερη προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Οι
δράσεις αυτές απευθύνονται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, σε εκπαιδευτικούς και
γονείς/κηδεμόνες. Οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, είναι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση κρίσεων και, ως εκ
τούτου, τα τελευταία δύο χρόνια, χειρίζονται τις πιθανές ψυχικές συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού, στα παιδιά και εφήβους, ενώ χρειάστηκε να διαχειριστούν και άλλες κρίσεις, όπως
θάνατοι, πυρκαγιές, σοβαρούς τραυματισμούς.
Τέλος, η Υ.Ε.Ψ. ασχολείται, τα τελευταία χρόνια, με την αξιολόγηση και τη στήριξη χαρισματικών και
ταλαντούχων παιδιών.

6.3.1.2 ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Η δομή της Υπηρεσίας κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, ήταν η ακόλουθη:
- Μία (1) Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία ασκεί καθήκοντα Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της Υπηρεσίας και Επαρχιακός του Γραφείου Λευκωσίας.
- Τρεις (3) Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, από τους οποίους οι δύο προΐστανται των
Επαρχιακών Γραφείων Λεμεσού και Λάρνακας, αντίστοιχα και ένας εκτελεί διοικητικά
καθήκοντα στην Υπηρεσία.
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Σαράντα τέσσερις (44) Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, οι οποίοι στελεχώνουν τα τρία Επαρχιακά
Γραφεία της Υπηρεσίας, σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.
Όλοι οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι της Υ.Ε.Ψ. είναι άτομα με πτυχίο στη ψυχολογία και
μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση στην εκπαιδευτική/σχολική ή κλινική ψυχολογία, εκ
των οποίων μερικοί διαθέτουν και διδακτορικό δίπλωμα.

Εδώ και μερικά χρόνια, λειτουργούν παραρτήματα, τόσο στην επαρχία Πάφου όσο και στην επαρχία
Αμμοχώστου, για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.
Στον κάθε Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, ανατίθεται η ευθύνη για συγκεκριμένο αριθμό σχολείων και
μαθητών. Σήμερα, ο κάθε Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος που υπηρετεί στην Υ.Ε.Ψ. έχει την ευθύνη για
περίπου 2600 μαθητές. Αυτός ο αριθμός είναι ελάχιστα μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές, παρ’ όλα αυτά δεν αντιστοιχεί στο 1:1000 όπως είναι η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Σχολικής Ψυχολογίας (ISPA). Η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα των περιστατικών που
αναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια απαιτεί τη μείωση του αριθμού παιδιών ανά Ε.Ψ., για καλύτερη
και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στο σχολικό πλαίσιο.
6.3.1.3 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η εργασία των Ε.Ψ. και τα καθήκοντα που καλούνται να διεκπεραιώσουν, μπορούν να ταξινομηθούν
σε πέντε βασικούς τομείς: 1) τις ατομικές περιπτώσεις, 2) τον τομέα των προληπτικών παρεμβάσεων,
προγραμμάτων, ενημέρωσης και ψυχοεκπαίδευσης διαφορετικών ομάδων, όπως μαθητών,
εκπαιδευτικών και γονέων, 3) την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η πανδημία του κορονοϊού, 4) τη
συμμετοχή Ε.Ψ. σε διάφορες μόνιμες ad-hoc επιτροπές, με σκοπό τον σχεδιασμό, συντονισμό και
εφαρμογή προγραμμάτων, αλλά και πολιτικής 5) την εποπτεία της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών
φοιτητών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
6.3.2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο τομέας των ατομικών περιπτώσεων μαθητών, είναι ο τομέας που κατά βάση απορροφά το
μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού χρόνου των Ε.Ψ. Στους Ε.Ψ. μπορούν να αποταθούν
εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες και, ασφαλώς, μεγαλύτερα παιδιά/έφηβοι, για παροχή εξειδικευμένης
βοήθειας προς αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος δυσκολιών, όπως π.χ. μαθησιακές ή
συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες συμπεριφοράς και προσαρμογής, ή σωματικές και άλλες
αναπηρίες. Για παροχή της βοήθειας αυτής, οι Ε.Ψ. εργάζονται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου:
σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και, όπου
θεωρείται αναγκαίο, με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ή φορείς.
Επίσης, στους Ε.Ψ. παραπέμπονται περιπτώσεις μαθητών από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999, με σκοπό την αξιολόγηση και υποβολή εισηγήσεων για
ικανοποίηση των αναγκών τους.
Κάθε χρόνο, η Υ.Ε.Ψ. παρουσιάζει το έργο της στον τομέα αυτό, μέσα από περιγραφικά στατιστικά
στοιχεία. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με βάση το Έντυπο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων της
Υ.Ε.Ψ. που συμπληρώνουν οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι και κατόπιν τυγχάνουν επεξεργασίας. Tην
επεξεργασία και την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων ανέλαβε Εκπαιδευτική Ψυχολόγος της
Υπηρεσίας
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Ανάλυση Δεδομένων
Τα ποσοστά που αναφέρονται στους πίνακες, αφορούν τις περιπτώσεις που έχουν παραπεμφθεί στην
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, ο συνολικός αριθμός των παραπομπών που χειρίστηκαν
οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι (Πίνακας 1), ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό
παραπομπών που έτυχαν χειρισμού, κατά τη προηγούμενη σχολική χρονιά (2019 - 2020).

Πίνακας 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Περίοδος Παραπομπής
(Σχολική Χρονιά)
2005 -2006
2006 -2007
2007 -2008
2008 -2009
2009 -2010
2010 -2011
2011 -2012
2012 -2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Αριθμός Παραπομπών
3175
2970
3470
3828
4690
4746
4996
5489
6036
6149
6197
5509*
6761
7366
7229
7789

*Η μείωση στον αριθμό παραπομπών τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, οφείλεται στη μη συμπερίληψη
στατιστικών δεδομένων, για λόγους που αφορούν στην υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας και τη
διαδικασία εναρμόνισής της, με τον Νόμο Προσωπικών Δεδομένων και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει
τον πραγματικό αριθμό παραπομπών. (Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679).

Οι Ε.Ψ. χειρίζονται κάθε χρόνο παλιές και νέες παραπομπές. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, οι
περισσότερες περιπτώσεις που χειρίζονται οι Ε.Ψ. είναι παλιές και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: (α)
ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του Ε.Ψ. αφορά επαναξιολογήσεις της ΕΕΕΑΕ και (β) πολλά
περιστατικά συνεχίζουν να απασχολούν την Υπηρεσία, για συνεχόμενες σχολικές χρονιές.
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Πίνακας 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Είδος
περίπτωσης
Νέες περιπτώσεις
Παλιές περιπτώσεις
Σύνολο

Αριθμός
περιπτώσεων
3018
4771
7789

% Του συνόλου
Των Περιπτώσεων
38.8%
61.2%
100%

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 3), ακολουθεί η ανάλυση για την πηγή παραπομπής προς την ΥΕΨ.
Οι παραπομπές που καταλήγουν στην Υ.Ε.Ψ., είναι (α) απευθείας από το σχολείο, αφού έχουν
ακολουθήσει το Μηχανισμό Εντοπισμού και Στήριξης για παιδιά με μαθησιακές, συναισθηματικές ή
άλλες δυσκολίες, (β) παραπομπές από γονείς και (γ) νέες ή παλιές παραπομπές από την ΕΕΕΑΕ.

Πίνακας 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

Πηγή παραπομπής
Απευθείας στην ΥΕΨ από γονείς
Απευθείας στην ΥΕΨ από σχολείο
ΕΕΕΑΕ
Άλλο*
Σύνολο

Αριθμός περίπτωσεων
134
3843
3768
44
7789

% του συνόλου Των
Περιπτώσεων
1.7%
49.3%
48.4%
0.6%
100%

*Οι περιπτώσεις θα μπορούσαν να παραπεμφθούν από πολλαπλές πηγές.
Όπως και τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, οι κυριότερες πηγές παραπομπών στην Υ.Ε.Ψ
παραμένουν τα σχολεία και η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.Α.Ε.). Οι παραπομπές από τα σχολεία αφορούν κυρίως νέες περιπτώσεις παιδιών ή νέα
αιτήματα από περιπτώσεις που ήδη παρακολουθούμε (π.χ. ένα παιδί μπορεί να έχει παραπεμφθεί
στην Υπηρεσία όταν φοιτούσε στο νηπιαγωγείο, λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς, ενώ σήμερα που
φοιτά στο Γυμνάσιο να υπάρχει αίτημα για μαθησιακή αξιολόγηση). Οι παραπομπές από τις
Επαρχιακές Επιτροπές αφορούν νέες περιπτώσεις ή επαναξιολογήσεις παιδιών που ήδη
παρακολουθούνται στην Υπηρεσία μας.
Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4), παρουσιάζεται η ανάλυση του αριθμού περιπτώσεων ανά
Επαρχιακό Γραφείο και ανά Επαρχία. Το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού-Πάφου, χειρίστηκε τις
περισσότερες περιπτώσεις αυτή τη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια ακολουθεί το Επαρχιακό Γραφείο
Λευκωσίας, και τέλος το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου. Η διαφορά αυτή είναι
αναμενόμενη, καθώς στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού-Πάφου, αντιστοιχεί και μεγαλύτερος μαθητικός
πληθυσμός.
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Επαρχιακό Γραφείο

Συνολικός
αριθμός
περιπτώσεων
2889

Νέες
περιπτώσεις

Παλιές
περιπτώσεις

1194

1695

% του συνόλου
των
περιπτώσεων
37%

2998

1101

1897

38.5%

2141
857

801
300

1340
557

27.5%
11%

Επαρχιακό ΛάρνακαςΑμμοχώστου

1902

723

1179

24.5%

Λάρνακα
Αμμόχωστος

1467
435

526
197

941
238

19%
5.5%

Σύνολο

7789

3018

4771

100%

Επαρχία
Επαρχιακό Λευκωσίας
Επαρχιακό ΛεμεσούΠάφου
Λεμεσός
Πάφος

Πίνακας 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

Με βάση την περαιτέρω ανάλυση των επαρχιών ξεχωριστά, καταδεικνύεται ότι η Επαρχία Λευκωσίας
χειρίστηκε τον μεγαλύτερο αριθμό νέων περιπτώσεων, σε σχέση με τις άλλες επαρχίες, ενώ το
Επαρχιακό Λεμεσού – Πάφου, χειρίστηκε τον μεγαλύτερο αριθμό παλιών περιπτώσεων.
Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται ο αριθμός περιπτώσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. Όπως φαίνεται
τα περισσότερα περιστατικά που χειρίζεται η ΥΕΨ, προέρχονται από τα Δημοτικά. Ακολουθούν τα
Γυμνάσια, τα νηπιαγωγεία, τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές.

Πίνακας 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
Εκπαιδευτική
βαθμίδα
Προδημοτική εκπαίδευση
Δημοτική Εκπαίδευση
Γυμνασιακή Εκπαίδευση
Λυκειακή Εκπαίδευση
Τεχνική Σχολή
Ειδικό Σχολείο
Δε φοιτά
Σύνολο

Αριθμός
περιπτώσεων
999
3768
1874
746
256
88
58
7789

% του συνόλου των
περιπτώσεων
12.8
48.4
24.1
9.6
3.3
1.1
0.7
100%

Ο παρακάτω πίνακας (6) παρουσιάζει τον αριθμό παραπομπών κατά φύλο. Τα ποσοστά είναι
περίπου τα ίδια με αυτά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με το ποσοστό των αγοριών να
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ανέρχεται περίπου στο διπλάσιο από αυτό των κοριτσιών. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τη
διεθνή βιβλιογραφία όπου έχει διαπιστωθεί πως οι περισσότερες διαταραχές, κυρίως αυτές που
σχετίζονται με εξωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς, εκδηλώνονται συχνότερα στα αγόρια.
Ποικίλες ερμηνείες έχουν προταθεί, σε μια προσπάθεια κατανόησης αυτών των διαφορών. Σύμφωνα
με μια άποψη, τα αγόρια είναι πιο ευάλωτα σε γενετικές ανωμαλίες και έτσι εμφανίζουν συχνότερα
νευρολογικές δυσλειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους σχετίζονται με την εμφάνιση ενός
μεγαλύτερου αριθμού αναπτυξιακών διαταραχών. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι οι διαφορές αυτές
δεν αντανακλούν με ακρίβεια την πραγματικότητα, αλλά τον βαθμό ενόχλησης ή ανοχής των ενηλίκων,
όσον αφορά τις δυσκολίες των παιδιών. Ως αποτέλεσμα, παραπέμπονται στους ειδικούς περισσότερα
αγόρια και, επομένως, λαμβάνουν συχνότερα διάγνωση κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής, ενώ οι
δυσκολίες των κοριτσιών περνούν, πιθανώς, απαρατήρητες. Επίσης, η τάση των κοριτσιών για
συχνότερη εκδήλωση εσωτερικευμένων προβλημάτων της συμπεριφοράς οδηγεί και, συχνότερα, στην
έλλειψη εκδήλωσης έντονης συμπτωματολογίας. Τέλος, μεγάλο ποσοστό παιδιών στα οποία γίνεται
διάγνωση για μαθησιακές δυσκολίες είναι αγόρια, και αυτό σχετίζεται πιθανώς με το γεγονός ότι για
την απόφαση της παραπομπής συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες, όπως προβλήματα
συμπεριφοράς.

Πίνακας 6 . ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Φύλο
Αγόρι
Κορίτσι
Σύνολο

Αριθμός
περιπτώσεων
5140
2649
7789

% του συνόλου των
περιπτώσεων
66%
34%
100%

Ακολούθως, στον Πίνακα 7 με τίτλο «Διαγνώσεις περιστατικών» παρουσιάζονται οι διαγνώσεις των
Ε.Ψ. και πρόκειται για πολύ γενικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, (α) στις μαθησιακές δυσκολίες
συμπεριλαμβάνονται οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες ή οι ειδικές (Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία της
Ανάγνωσης, Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία της Γραπτής Έκφρασης, Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία των
Μαθηματικών), (β) στις διαταραχές επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται η διαταραχή γλωσσικής
έκφρασης, τραυλισμός, φωνολογική διαταραχή, κοινωνική διαταραχή της επικοινωνίας, (γ) στη νοητική
αδυναμία (DSM5) αναφέρονται ελλείμματα νοητικής και προσαρμοστικής λειτουργίας, (δ) στις άλλες
νευροαναπτυξιακές διαταραχές συμπεριλαμβάνεται το ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Κινητικές διαταραχές, (ε) στις
συναισθηματικές δυσκολίες συμπεριλαμβάνονται οι καταθλιπτικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές,
διαταραχές συνδεόμενες με τραύμα, διαταραχές σίτισης και πρόσληψης φαγητού κτλ, (στ) στα
προβλήματα συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται οι διαταραχές διαγωγής, εναντιωματικής
προκλητικής διαταραχής, η επιθετικότητα κτλ., (ζ) στα προβλήματα υγείας συμπεριλαμβάνονται όλα τα
σύνδρομα, εγκεφαλικές παραλύσεις κτλ και τέλος στα αισθητηριακά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται
οι απώλειες ακοής, όρασης.
Η ψυχοδιαγνωστική διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή σταθμισμένων δοκιμασιών αλλά
αποτελεί μια ευρύτερη διαδικασία συλλογής πληροφοριών από πολλές πηγές (μαθησιακούς ελέγχους
κλινικές παρατηρήσεις, κλινικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς,
αναπτυξιακό ιστορικό, άποψη παιδιού, κτλ.), λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τους οικοσυστημικούς
παράγοντες.
Να σημειωθεί ότι ποσοστά δεν μπορούν με ακρίβεια να εξαχθούν, διότι στα περισσότερα παιδιά
μπορεί να συνυπάρχουν πέραν της μίας διάγνωσης.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

289

Πίνακας 7. ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαγνώσεις
Μαθησιακές
Δυσκολίες
Διαταραχές της
επικοινωνίας
Νοητική Αδυναμία
Άλλες
νευροαναπτυξιακέ
ς διαταραχές
Συναισθηματικές
δυσκολίες
Προβλήματα
συμπεριφοράς
Προβλήματα
Υγείας
Αισθητηριακά
προβλήματα

Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Συχνότητα Δε Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Τεχνικές Ειδικό
εμφάνισης φοιτά
Σχολές Σχολείο
4729
3
388
2506
1245
428
159
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42
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27

2071

4
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313
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6
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3
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64

25

11
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9

118

245

101
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7

33

107

4

17

41

13

7

4
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Από την πιο πάνω παρουσίαση και ανάλυση των διαγνώσεων, διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα
παιδιά έλαβαν διάγνωση για Μαθησιακές Δυσκολίες. Η διάγνωση αυτή μπορεί να υπάρχει σε
συννοσηρότητα με άλλες διαγνώσεις. Επίσης, φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά που λαμβάνουν τη
διάγνωση αυτή είναι παιδιά της Δημοτικής εκπαίδευσης, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού τα
συμπτώματα που προδίδουν τις διαταραχές αυτές εμφανίζονται συνήθως με την ένταξη του παιδιού
στη σχολική κοινότητα και αφού ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.
Η δεύτερη πιο μεγάλη διαγνωστική κατηγορία είναι η διαγνωστική κατηγορία των Συναισθηματικών
Δυσκολιών. Τα συναισθηματικά προβλήματα επηρεάζουν πρώτα τα παιδιά της Δημοτικής
Εκπαίδευσης και στη συνέχεια τους εφήβους στη Γυμνασιακή Εκπαίδευση. Οι συναισθηματικές
δυσκολίες σχετίζονται με τις μαθησιακές, αφού παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να
παρουσιάσουν δευτερογενείς συναισθηματικές δυσκολίες. Επίσης οι συναισθηματικές δυσκολίες των
παιδιών μπορούν να διαχωριστούν σε εσωτερικευμένες (χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθήματα
κατωτερότητας, πεσμένη διάθεση, μειωμένη όρεξη, δυσκολία στον ύπνο ή αντίθετα υπερβολικές ώρες
ύπνου, εφιάλτες, κόπωση και αδυναμία συγκέντρωσης, κοινωνική απομόνωση και αισθήματα
μοναξιάς, υψηλά επίπεδα άγχους, φοβίες) και εξωτερικευμένες (σχολική άρνηση, συναισθήματα
θυμού και επιθετικότητας, συμπτώματα παιδικής παραβατικότητας). Ακολουθεί η διαγνωστική
κατηγορία των Άλλων Νευροαναπτυξιακών Προβλημάτων, που περιλαμβάνουν τη Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) , Αυτισμό και τις Κινητικές διαταραχές.
Η αύξηση αυτών των διαγνώσεων, πιθανώς, οφείλεται σε αλλαγές ως προς την ενημέρωση, την
ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος των παιδιών και την ευκολότερη πρόσβαση στις δομές υγείας.
Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι τα περιστατικά αυτισμού και ΔΕΠΥ βρίσκονται σε αύξηση και
φαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε αυτή την αύξηση. Ωστόσο, οι ερευνητές
δεν συμφωνούν για το εάν υπάρχει πραγματική αύξηση στα περιστατικά ή απλά διαγιγνώσκονται πιο
συχνά.
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Ακολουθεί η κατηγορία των Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Ερευνητικά και εμπειρικά, παιδιά με
συναισθηματικές δυσκολίες, κυρίως αγόρια, παρουσιάζουν ταυτόχρονα και προβλήματα
συμπεριφοράς. Όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, τα αγόρια τείνουν να εξωτερικεύουν τις δυσκολίες τους,
πολλές φορές συμπεριφερόμενα εναντιωματικά και προκλητικά.
Οι επόμενες μεγαλύτερες διαγνωστικές κατηγορίες είναι η νοητική αδυναμία και ακολουθούν οι
διαγνωστικές κατηγορίες των αισθητηριακών προβλημάτων, των προβλημάτων υγείας και των
διαταραχών επικοινωνίας που έχουν τις λιγότερες παραπομπές.
Στον τελευταίο πίνακα (Πίνακας 8), παρουσιάζονται οι συνθήκες που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός
περιστατικού. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι οικογενειακοί, σχολικοί, κοινωνικοί ή συνδυασμός
των πιο πάνω. Στους σχολικούς παράγοντες, συμπεριλαμβάνονται οι κακές παιδαγωγικές πρακτικές,
το κλίμα του σχολείου, το στυλ του εκπαιδευτικού κτλ. Στους οικογενειακούς παράγοντες
συμπεριλαμβάνονται η βία στην οικογένεια, ή χρήση ουσιών, ο θάνατος ή γονική εγκατάλειψη οι
ενδο-οικογενειακές δυσκολίες όπως έλλειψη επικοινωνίας και ορίων, ή απουσία γονικού προτύπου.
Στους κοινωνικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται το χαμηλό κοινωνικο-μορφωτικό επίπεδο,
μεταναστευτική βιογραφία κτλ.
Πίνακας 8: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθμός
Συνθήκες του περιβάλλοντος
περιπτώσεων
Οικογενειακοί παράγοντες
1343
Σχολικοί παράγοντες
1630
Κοινωνικοί παράγοντες
444
Οικογενειακοί, Σχολικοί & Κοινωνικοί
717
παράγοντες
Οικογενειακοί & Σχολικοί παράγοντες
419
Σχολικοί & κοινωνικοί παράγοντες
240
Κοινωνικοί & Οικογενειακοί
522
Κανένας παράγοντας
2474

% του συνόλου των
περιπτώσεων
17.3%
20.9%
5.7%
9.2%
5.4%
3%
6.7%
31.8%

Από την ανάλυση των δεδομένων για τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι συνθήκες του περιβάλλοντος
που επηρέασαν σημαντικότερα τα περιστατικά είναι οι σχολικοί παράγοντες. Αυτό είναι αναμενόμενο
αφού ο ρόλος του ΕΨ είναι να αναγνωρίζει, να διαχειρίζεται και να συμβάλει στη διαμόρφωση των
σχολικών παραγόντων που επηρεάζουν ένα παιδί. Ακολουθούν οι οικογενειακοί παράγοντες σε
ποσοστό σχεδόν 18% όπου συμφωνούν με τις έρευνες για την ανατροφή των παιδιών όπου δείχνουν
ότι η βία, η αδιαφορία, η απόρριψη, η αυταρχική στάση των γονέων, αλλά και η υπερπροστασία και η
υπερβολική ανεκτικότητα, υποχωρητικότητα και ελευθερία δεν συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη και
προσαρμογή των παιδιών. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν το λιγότερο.

6.3.3

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, η Υ.Ε.Ψ. διοργάνωσε παρουσιάσεις, δράσεις, παρεμβάσεις,
προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια με στόχο την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και
ομαλότερης προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Στόχος ήταν οι Ε.Ψ. να συμβάλλουν
στην προώθηση της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών, καθώς και των μαθητών που αντιμετωπίζουν
συγκεκριμένες δυσκολίες.
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Οι δράσεις αυτές απευθύνονταν είτε (α) στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, σε εκπαιδευτικούς και
γονείς, είτε (β) σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών, όπου μετά την ολοκλήρωση της ψυχοδιαγνωστικής
διαδικασίας προγραμματίζονται εξατομικευμένες παρεμβάσεις στη βάση των αναγκών που
προκύπτουν.
6.3,3.1. Παρουσιάσεις
Η Υ.Ε.Ψ. αναλαμβάνει παρουσιάσεις για επίτευξη αλλαγών στη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και
των γονιών και των εκπαιδευτικών, με στρατηγικές και τεχνικές, που κάνουν την εμπλοκή τους στη
διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών, πιο αποτελεσματική. Επομένως ο Ε.Ψ. προσπαθεί να
παράσχει ευκαιρίες επιμόρφωσης μαζί με το κατάλληλο επιμορφωτικό υλικό.
Εκπαιδευτικοί
Ψυχολόγοι της Υπηρεσίας διοργάνωσαν παρουσιάσεις δια ζώσης ή διαδικτυακά με εντυπωσιακό
εύρος θεμάτων. Οι διαλέξεις αυτές απευθύνονταν σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά
παραδείγματα παρουσιάσεων είναι:
Παρουσιάσεις προς γονείς:
- Πειθαρχία – Όρια – Συνέπειες
- Μετάβαση στο Γυμνάσιο
- Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
- Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Ψυχοεκπαιδευτική παρουσίαση προς γονείς.
- Σειρά συμβουλευτικών συναντήσεων που έλαβαν χώρα σε Δημοτικό σε συνεργασία του
εκπαιδευτικού ψυχολόγου με τους γονείς μαθητών του σχολείου.
- Εθισμός στο Διαδίκτυο: Γενικά Χαρακτηριστικά, Αιτιολογία και Πρακτικοί Τρόποι Διαχείρισης ο
πλαίσιο του σχολείου. Διαδικτυακή Παρουσίαση, σε συνεργασία με την πολυθεματική ομάδα
του Resilient Lives.
Παρουσιάσεις προς Εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και άλλο προσωπικό
του σχολείου
- Διαχείριση Δύσκολης Συμπεριφοράς
- Πανδημία, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών από τους συνοδούς. Διαδικτυακή
παρουσίαση προς τους Σχολικούς Βοηθούς/συνοδούς της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
- Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Παρουσιάσεις προς Εφήβους
- Διαδικτυακή παρουσίαση σε μαθητές Λυκείου Παγκύπρια με θέμα "Ψυχική ενδυνάμωση σε
περιόδους πανδημίας".
6.3,3.2. Εκπαιδεύσεις
Η Υπηρεσία μας εκπαιδεύει ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
(Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής), σε θέματα Διαχείρισης Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης
Παιδιών στο πλαίσιο του Σχολείο.
Επίσης, έλαβε μέρος σε διαδικτυακό σεμινάριο, με Παγκύπρια πρόσκληση προς γονείς μαθητών
Γυμνασίου που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ με θέμα τη Διαχείριση Συναισθηματικών Αντιδράσεων
Μαθητών Γυμνασίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
6.3,3.3. Παρεμβάσεις/ Βιωματικά εργαστήρια
Τα βιωματικά εργαστήρια, είναι μια μέθοδος επιμόρφωσης που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά να
αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης και επικοινωνίας, ώστε να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στη

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

292

διαχείριση των δυσκολιών τους. Πραγματοποιούνται σε διαμορφωμένο χώρο για ομάδες και δίνεται η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν προσωπικά τους βιώματα και να δοκιμάσουν
λύσεις και να μπορούν στο μέλλον να τα εφαρμόσουν. Παραδείγματα βιωματικών εργαστηρίων που
εφαρμόστηκαν από την Υπηρεσία μας είναι: Η Επίδραση του διαδικτύου, Φιλία, Διαφορετικότητα,
Διαχείριση θυμού και Επίλυση συγκρούσεων, Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Αναγνώριση και
Διαχείριση Συναισθημάτων, Επίλυση Συγκρούσεων, Ενδυνάμωση Αυτοπεποίθησης). επίσης,
εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ‘Κύκλος των Φίλων’ σε δύο ομάδες παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης και
το πρόγραμμα Συζητήσεις Εφήβων.
6.3,3.4. Συμμετοχή σε συνέδρια
Ένας αριθμός ψυχολόγων συμμετείχε στο συνέδριο της ISPA. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι τίτλοι των
παρουσιάσεων:
1. Συμμετοχή και παρουσίαση στο Συνέδριο της ISPA 2021: Challenges and Lessons Learned from
Supervising Educational Psychologists in Cyprus.
2. Συμμετοχή στο Συνέδριο της ISPA με οπτικοποιημένη παρουσίαση: Formation of prejudice and
National Identity: The role of cognitive development and in-group and intergroup relations in children
and adolescents.
3. Συμμετοχή στο Συνέδριο της ISPA με poster για επιλεκτική αλαλία.
Επίσης, ψυχολόγος της Υπηρεσίας παρουσίασε θεματική στο Nicosia e-Symposium on Crisis,
Disaster and Trauma Psycholoy: Lessons learned from across Europe, organized by Cyprus
Psychologists Association and co-organized by European Federation of Psychologists Association
(EFPA).
6.3,3.5 Αρθογραφία
Η Υπηρεσία μας, έχει δημοσιεύσει άρθρα με ποικιλία θεμάτων. Κάποια παραδείγματα είναι μιλώντας
στα παιδιά για τον πόλεμο, το παραγνωρισμένο, αφανές, μη-κοινωνικά αποδεκτό πένθος, ορφανοί
ενήλικες, μια υποτιμημένη μορφή πένθους, στηρίζοντας γονείς που πενθούν, συμβουλευτική πένθους
και απώλειας, ανησυχίες και έγνοιες, και άλλα.
Τέλος, άτομα της Υπηρεσίας έδωσε συνέντευξη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για την Επίτροπο
Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού που δημοσιεύτηκε.
6.3.4

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η κρίση στο χώρο του σχολείου αναφέρεται σε σοβαρά γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική
ή την ψυχική υγεία των μαθητών ή και ολόκληρου του προσωπικού του σχολείου και τα οποία
διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τους
συνήθεις μηχανισμούς του σχολικού συστήματος.
Όταν στην κοινότητα, στη γειτονιά ή στο σχολείο συμβαίνει ένα αναπάντεχο τραγικό γεγονός η
παρέμβαση αμέσως μετά το συμβάν από ειδικούς ψυχικής υγείας μπορεί να είναι πολύ βοηθητική
αφού πέρα από τη διαχείριση μιας μεγάλης ομάδας παιδιών οι ειδικοί μπορούν να αναγνωρίσουν τα
παιδιά αυτά που πιθανόν να χρήζουν περαιτέρω συστηματική και εξατομικευμένη παρέμβαση.
Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης για διαχείριση κρίσεων στο
χώρο του σχολείου μετά την επιμόρφωση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών ψυχολόγων σε θέματα
αντιμετώπισης κρίσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό.
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Ομάδα Ε.Ψ. κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρειάστηκε να βοηθήσει στη διαχείριση και
αντιμετώπιση κρίσεων. Οι κρίσεις αυτές αφορούσαν παρέμβαση με κοινότητες ως ανταπόκριση στις
ανάγκες των παιδιών που είχαν επηρεαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2021,
σοβαρό τραυματισμό παιδιού σε σχολείο από συμμαθητή του, αυτοκτονία σε σχολικό χώρο (στην
απουσία παιδιών).
Ο ρόλος του Ε.Ψ., εστίασε στην παρέμβαση σε μαθητές, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και στη
κοινότητα αφού έχουν επιμορφωθεί σε θέματα χειρισμού τραυματικών εμπειριών και έτυχαν
επιμόρφωσης σε θέματα όπως; ανακοίνωση τραγικών γεγονότων (breaking bad news), ανάλυση
θεμάτων ασφαλείας και μελέτη επικινδυνότητας στο χώρο του σχολείου (safety analysis),
αντιμετώπιση προβλημάτων εκφοβιστικής συμπεριφοράς με συγκεκριμένες μεθόδους (shared
concerned method) και γενικότερα θέματα χειρισμού κρίσεων μέσα από ομαδική εργασία.

6.3.5

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Μεγάλος αριθμός ψυχολόγων της Υπηρεσίας, παρακολούθησαν το διεθνές Συνέδριο της ISPA
(international School Psychological Association) με τίτλο "Working with Schools and Families to
Strengthen Children/ «Συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια με στόχο την ενδυνάμωση των
παιδιών» . Το συνέδριο αποτέλεσε σημαντική γέφυρα συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων και
επαγγελματιών από την τοπική και διεθνή κοινότητα.
Ψυχολόγος της Υπηρεσίας Ολοκλήρωση τετραετούς επαγγελματικού μεταπτυχιακού προγράμματος
στη Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία - (Εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ψυχοθεραπευτών) και ολοκλήρωσε δίπλωμα στην Συμβουλευτική Πένθους & Απώλειας.
Άλλες επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις αφορούσαν:
- Webinars: Exploring grief, loss & bereavement και Bereavement and loss awareness
- Τα παιδιά ως μάρτυρες σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης: προσέγγιση, διερεύνηση και
η εμπειρογνωμοσύνη στο δικαστήριο"
- Παρακολούθησης της Διαδικτυακή ημερίδα για τον Σχολικό Εκφοβισμό η οποία διοργανώθηκε
από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο
- Παρακολούθηση διαδικτυακής παρουσίασης ‘Techniques of grief therapy’
- Παρακολούθηση διαδικτυακής παρουσίασης ‘Grief counseling techniques & interventions’
- Παρακολούθηση της παρουσίασης ‘Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην
ευημερία των παιδιών’.
- Παρακολούθηση του συνεδρίου Εuropean Psychology Training Center Zoom Conference:
Corona changes our lives: Sharing of how we live personally and work as school
psychologists. Sharing ideas how to go on training colleagues and teachers.

6.3.6 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Αριθμός Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, συμμετείχαν σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια, όπως:
1)
2)
3)
4)

Επαρχιακές Πολυθεματικές Ομάδες (ΕΠΟ)
Σπίτι του Παιδιού
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια και στο Σχολείο
Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων
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5) Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6) Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
7) Διάφορες ενδοϋπουργικές και διατμηματικές επιτροπές

6.3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συνεχίστηκε το Πρόγραμμα Κλινικής Άσκησης Μεταπτυχιακών
Φοιτητών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Υ.Ε.Ψ.
Το Πρόγραμμα κλινικής άσκησης, έχει συνολική διάρκεια 1500 ωρών και αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος, το οποίο εκτείνεται από το Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο και ονομάζεται Practicum 1:
Σχολική Εμπειρία. Οι ειδικευόμενοι κατά το πρώτο στάδιο πρακτικής στην ΥΕΨ παρουσιάζονται
περίπου 40-60 ώρες σε σχολεία όλων των βαθμίδων στην ενιαία, ειδική, και τεχνική εκπαίδευση όπου
ο ειδικευόμενος αναμένεται να προβεί σε εστιασμένες συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, διευθυντές, και
άλλους σχολικούς λειτουργούς και στη συνέχεια να λάβει μέρος σε ομαδική Εποπτεία υπό την
καθοδήγηση της Συντονίστριας της Σχολικής Εμπειρίας ή άλλου εγγεγραμμένου Ε.Ψ. Γίνεται επίσης
ενημέρωση μέσα από διαλέξεις-παρουσιάσεις-συζητήσεις με εκπροσώπους των διαφόρων
Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. Τέλος, στο πρώτο μέρος οι ειδικευόμενοι
παρακολουθούν ενημερωτικά Σεμινάρια από Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους της Υπηρεσίας με θέματα
όπως η Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία, η αναγνώριση και στήριξη των χαρισματικών παιδιών, η
στήριξη των παιδιών με θέματα ακοής, ο ρόλος του ΕΨ στα ΔΡΑΣΕ κτλ.
Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος Κλινικής Άσκησης (Practicum II: Εξοικείωση και Ψυχολογική
Αξιολόγηση), εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου.
Σε δεύτερο στάδιο, κάθε φοιτητής έχει την ευκαιρία, να παρακολουθήσει την εργασία ενός
συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου και εποπτεύεται από αυτόν στην άσκηση επί μέρους έργων
που αφορούν στην ψυχολογική αξιολόγηση μαθητών. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο στάδιο της
πρακτικής άσκησης οι ειδικευόμενοι ΕΨ κατανοούν περαιτέρω τον σύγχρονο ρόλο του Σχολικού
Ψυχολόγου στο σχολείο, στην κοινότητα, και στην οικογένεια, προβαίνουν σε ψυχολογική αξιολόγησησυγγραφή, σύνθεση, και οικολογική προσέγγιση, κατανοούν περιπτώσεις διαφόρων δυσκολιών όπως
μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών δυσκολιών, αλλόγλωσσων,
κτλ. και προβαίνουν σε πλάνο διαχείρισης ατομικών περιπτώσεων και συστημικών θεμάτων στο
σχολείο. Επίσης, αναλαμβάνουν σύντομης διαρκείας συμβουλευτική στο Σχολείο και συμμετέχουν σε
παρεμβάσεις, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις κτλ.
Η μέχρι σήμερα συνεργασία της Υ.Ε.Ψ. με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κρίνεται
ως πολύ επωφελής και για τις δυο πλευρές.
Οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές περάτωσαν την πρακτική τους άσκηση, τον Ιούνιο του 2021, ενώ στην
Τελική Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας στη Σχολική Ψυχολογία συμμετείχε μια Ανώτερη
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος της Υπηρεσίας.

6.3.8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
7
Από την πιο πάνω παρουσίαση διαπιστώνεται ότι ο ρόλος του Ε.Ψ. είναι πολυδιάστατος και
αναντικατάστατος. Οι Ε.Ψ. παρέχουν ψυχοδιαγνωστικές υπηρεσίες, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν
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8

9
10

11
12

παρεμβάσεις, προγράμματα, συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και ψυχοεκπαιδεύσεις,
διαχειρίζονται κρίσεις, αναλαμβάνουν εποπτικό ρόλο. Επίσης, ενσωματώνουν θεωρία, έρευνα,
και κλινική πράξη, ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογία του επαγγέλματος, για να
προωθήσουν ένα φάσμα πολλαπλών ψυχολογικών υπηρεσιών στους μαθητές και στην κοινότητ
Οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι μπορούν να παρέχουν σημαντική υποστήριξη στο σχολικό σύστημα
λόγω της κατάρτισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε πολλούς τομείς όπως σε θέματα
λειτουργίας του οικογενειακού περιβάλλοντος, στις αρχές της συνεργασίας μεταξύ σχολείου –
οικογένειας, στη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων. Επίσης, οι Ε.Ψ. λειτουργούν ως
σύνδεσμος μεταξύ σχολείου - οικογένειας, και μεταξύ οικογένειας - σχολείου και άλλων αρμόδιων
υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας). Διασφαλίζουν
την ουσιαστική συμμετοχή των οικογενειών στη διαδικασία της παροχής ειδικής αγωγής ενώ είναι
υποστηρικτές της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Έχουν εξατομικευμένες γνώσεις
για συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών, π.χ. παιδιά με αυτισμό, κακοποιημένα παιδιά ή
χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά.
Είναι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση κρίσεων και μπορούν να στηρίξουν οικογένεια, παιδιά,
σχολείο, κοινότητες διασφαλίζοντας έτσι παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών (Psychological
First Aid) και προλαβαίνοντας με αυτό τον τρόπο μετέπειτα δυσκολίες των παιδιών. Οι υπηρεσίες
ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, παιδιά και οικογένειες κατά τη διάρκεια του Κορωνοϊού
ήταν υψίστης σημασίας με πολύ καλά αποτελέσματα.
Συνοψίζοντας, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, χρειάζεται να συνεχίσει να εξελίσσεται
και να αναβαθμίζεται αφού αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς
εταίρους προωθώντας τη γνωστική ανάπτυξη αλλά και την ψυχική υγεία στον χώρο του σχολείου.
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6.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.4.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.), έχει ως κύριο στόχο την προσωπική,
κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών/ριών και άλλων ατόμων. Η Υ.Σ.Ε.Α.
στελεχώνεται από Καθηγητές/Καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Σ.Ε.Α. οι οποίοι/ες
είναι τοποθετημένοι/ες στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, στα Εσπερινά Σχολεία, στα Κεντρικά Γραφεία της
Υ.Σ.Ε.Α., στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στα Επαρχιακά Γραφεία Λεμεσού,
Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΠΑΝ), καθώς και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.).
Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, η
Υ.Σ.Ε.Α. έχει ως κύριους στόχους, να βοηθήσει τους μαθητές, μαθήτριες και άλλους νέους, νέες:
α) Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις
ζωής.
β) Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για να
αντιμετωπίσουν τα προσωπικά, οικογενειακά ή/και κοινωνικά προβλήματα της ζωής.
γ) Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο
και εξέλιξη.
δ) Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν
τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικό-οικονομικές
και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ενδεδειγμένες εκπαιδευτικές επιλογές.
ε) Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών και
γενικότερα κατάλληλων αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελματικά, είτε προσωπικά
θέματα.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων της, η Υ.Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε, κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
κυρίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:
•

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή στα Σχολεία, στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της
Υ.Σ.Ε.Α

•

Χορήγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων

•

Αναθεώρηση Εκδόσεων

•

Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, επισκέψεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
προς τους καθηγητές/καθηγήτριες Σ.Ε.Α.

•

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων/κηδεμόνων κυρίως για Επαγγελματικά, Εκπαιδευτικά και άλλα
θέματα

•

Εφαρμογή των ακόλουθων προγραμμάτων στα σχολεία: «Διαμεσολάβηση», «Fred Goes to School»,
«Ενδυνάμωση» και «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο».

Σημειώνεται ότι μέρος της διαχείρισης των θεμάτων της ΥΣΕΑ, έγινε διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για την
πανδημία του Covid-19.
Ακολουθεί στατιστική ανάλυση των κυρίως θεμάτων που διαχειρίζεται η Υ.Σ.Ε.Α.

6.4.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Το ποσοστό των μαθητών/ριών που βοηθήθηκαν από τους/τις Καθηγητές/Καθηγήτριες Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.), με Ατομική Συμβουλευτική, κυμάνθηκε στο 71% του συνόλου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΣΕΑ* ΚΑΤΑ
ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
Συνολικός Αριθμός
*Μαθητές/Μαθήτριες
Ποσοστό (%) που
Σχολείο
μαθητών/τριών του
που βοηθήθηκαν
βοηθήθηκαν
σχολείου
Γυμνάσια
Λύκεια
Τεχνικές Σχολές
Εξατάξια Σχολεία
Εσπερινές Σχολές
Γενικό Σύνολο

16193
12093
3189
1115
309
32899

23086
17022
4469
1283
396
46256

70%
71%
71%
87%
78%
71%

* Που είχαν μια τουλάχιστον ατομική συνέντευξη μαζί τους.
Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται συγκριτικά, ανά σχολική χρονιά, το ποσοστό των μαθητών/ριών που βοηθήθηκαν
με Ατομική Συμβουλευτική, κατά την τελευταία δεκαετία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ
ΣΕΑ, ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

*Σημ: Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούσαν τους/τις
μαθητές/ριες, οι Καθηγητές/Καθηγήτριες Σ.Ε.Α συνεργάστηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, με γονείς/κηδεμόνες
ή άλλους συγγενείς, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς
λειτουργούς, επισκέπτριες υγείας κ.ά. (Πίνακας 6).
Τα προβλήματα των μαθητών/ριών αντιμετωπίστηκαν από τους/τις Καθηγητές/Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. στο
πλαίσιο Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής. Τα προβλήματα ήταν εκπαιδευτικής/επαγγελματικής
φύσεως, όπως επιλογή τύπου σχολείου μετά τη Γ' Γυμνασίου, επιλογή μεταλυκειακού κλάδου/επαγγέλματος
και χώρας σπουδών, καθώς και προσωπικής/οικογενειακής φύσεως, όπως διαπροσωπικές σχέσεις, σχολική
συμπεριφορά, ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις, βία στην οικογένεια, χρήση ουσιών εξάρτησης κ.λπ.
(Πίνακας 2).
6.4.2.1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, τα Επαρχιακά και Κεντρικά Γραφεία της Υ.Σ.Ε.Α., πρόσφεραν βοήθεια
μέσω τηλεφώνου και ατομικών συνεντεύξεων για παρόμοια θέματα με αυτά που απασχόλησαν τους/τις
μαθητές/ριες των σχολείων, σε 4600 άτομα (εργαζόμενους, γονεί/κηδεμόνες, στρατιώτες, φοιτητές κολεγίων
ή πανεπιστημίων καθώς και μαθητές/τριες).
6.4.2.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μέσα στο πλαίσιο της παροχής Εκπαιδευτικής/Επαγγελματικής Συμβουλευτικής χορηγήθηκαν τόσο στα
Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης όσο και στα Κεντρικά Γραφεία της Υ.Σ.Ε.Α. και Επαρχιακά Γραφεία του ΥΠΠΑΝ
τα ακόλουθα αυτοματοποιημένα τεστ: ΑΡΙΣΤΟΝ και ΑΡΙΑΔΝΗ.
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ΤΥΠΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ
ΤΩΝ
ΤΕΣΤ

ΤΕΣΤ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Ε

ΣΤ

Ζ

Άριστον

1

1

379

155

116

203

0

2

1

0

0

26

0

0

0

0

0

0

884

Αριάδνη

0

2

142

9

10

12

0

3

3

0

0

9

0

0

0

0

0

0

190

Γενικό
Σύνολο

1

3 521

164

126

215

0

5

4

0

0

35

0

0

0

0

0

0

1074

6.4.3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Για την επίτευξη των στόχων της, η Υ.Σ.Ε.Α. προέβη στην αναθεώρηση βιβλίων, τα οποία έχουν ως
περιεχόμενο αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό για διδασκαλία και γενικότερη πληροφόρηση. Η ετήσια ή συχνή
αναθεώρηση γίνεται για σκοπούς εναρμόνισης του περιεχομένου των ακόλουθων βιβλίων με τις αλλαγές,
καινοτομίες, μεταρρυθμίσεις, κτλ. που, κατά καιρούς, επιχειρούνται στη δημόσια εκπαίδευση.
•
•
•
•
•

Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2021
Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο
Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων στο Λύκειο
Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές
Επαγγελματική Αγωγή

6.4.4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των Καθηγητών, Καθηγητριών Σ.Ε.Α., στην οποία στοχεύει η
Υ.Σ.Ε.Α., διοργανώθηκαν και κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, ανά επαρχία, σεμινάρια, πάνω σε θέματα
που απασχολούν τον κλάδο.
Επιπλέον, διοργανώθηκαν, το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής, σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κυπροελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
2021, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
6.4.5 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν από τους/τις Καθηγητές/Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. συγκεντρώσεις γονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/ριών Γ΄ τάξης όλων των Γυμνασίων για ενημέρωσή τους σχετικά με τη Μεταγυμνασιακή
Εκπαίδευση στην Κύπρο (Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Νέα Σύγχρονη Μαθητεία).
Παράλληλα, διοργανώθηκαν ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/ριών Α΄ τάξης
όλων των Λυκείων για ενημέρωσή τους σχετικά με τα επιλεγόμενα μαθήματα στο Λύκειο και τον ρόλο τους
όσον αφορά στις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων για άλλα ειδικά θέματα που
αφορούν την εκπαίδευση, τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης, τις σχέσεις γονέων-μαθητών, τις
ουσίες εξάρτησης, κ.ά.
6.4.6 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προσωπικό:
Ο συνολικός αριθμός των διορισμένων καθηγητών/ριών Σ.Ε.Α. είναι 171.
α) Σχολεία: 162 Καθηγητές/ριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
β) Κεντρικά Γραφεία: 7 Καθηγητές/ριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
γ) Επαρχιακά γραφεία Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου: στελεχώνονται δύο ή και
τρεις ημέρες την εβδομάδα από καθηγητές/ριες Σ.Ε.Α.
δ) Άλλες Υπηρεσίες με απόσπαση: 2 Καθηγητές/ριες Σ.Ε.Α. εργάζονται με απόσπαση σε άλλες
υπηρεσίες,
1
Παρατηρητήριο
για
τη
Βία
στο
Σχολείο,
1
ΔΜΕ.
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13.2.2.8 Στατιστική Επεξεργασία στη διαχείριση των βασικών θεμάτων ειδικότητας Σ.Ε.Α. στα σχολεία (η
αρίθμηση των πινάκων είναι όπως παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υ.Σ.Ε.Α.)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ¹ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

6467

10268

2224

383

165

2691
2604

1566
1775

762
531

172
118

142
19

3474

2203

619

155

41

2462

1105

394

137

8

2837

1373

444

177

10

1454
2817

1090
1223

568
731

79
125

36
24

242

57

24

11

0

349

106

10

20

3

Άλλα Προσωπικά Θέματα μαθητή/μαθήτριας

2150

1175

383

122

18

Σύνολο

27547

21941

6690

1499

466

ΘΕΜΑΤΑ
Εκπαιδευτικές/Επαγγελματικές επιλογές
(εκτός από τις σχετικές επισκέψεις στην
τάξη)
Οικονομικά
Υγείας του/της μαθητή/ριας
Οικογενειακά (εκτός από οικονομικά και
θέματα άσκησης ενδοοικογενειακής/
σεξουαλικής βίας εναντίον του/της
μαθητή/μαθήτριας)
Θέματα Συμπεριφοράς (π.χ. απειθαρχία
κ.α.) (εκτός από θέματα ενδοσχολικής
βίας/σχολικού εκφοβισμού και ρατσιστικής
συμπεριφοράς)
Θέματα Κοινωνικής/Συναισθηματικής
Αγωγής (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις)
(εκτός από θέματα ενδοσχολικής
βίας/σχολικού εκφοβισμού και ρατσιστικής
συμπεριφοράς)
Θέματα Απουσιών
Μαθησιακά Θέματα/Προβλήματα
Θέματα Σεξουαλικού ΠροσανατολισμούΘέματα Φύλου
Θέματα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Σημείωση: Ένας/Μία μαθητής/μαθήτρια μπορεί να καταγραφεί σε περισσότερα από ένα θέματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ/ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ, ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Σωματική
389
41
35
11
3
Λεκτική

925

142

65

67

4

Σχεσιακή

280

28

23

48

0

Καταστροφή Περιουσίας

72

31

11

1

0

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Σωματική

98

21

0

500

92

12
18

1

Λεκτική

30

0

Σχεσιακή

233

30

32

0

Καταστροφή Περιουσίας

32

9

9

0

10
8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΗΤΑΝ ΘΥΜΑΤΑ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ/ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΑΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Σωματική
165
19
14
2
3
Λεκτική
449
51
33
38
3
Σχεσιακή
Καταστροφή Περιουσίας
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Σωματική
Λεκτική
Σχεσιακή
Καταστροφή Περιουσίας

91
50

14
7

9
3

20
1

0
0

48
259

12
44

4
11

0
12

0
0

106
11

19
3

9
3

9
0

0
0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή
ΕΜΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ
Μαθητές
88
25
12
9
0
Μαθήτριες

71

14

1

5

0

ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Μαθητές
56

5

8

19

0

Μαθήτριες

5

1

10

0

55

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΗΤΑΝ ΘΥΜΑΤΑ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ) ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Μαθητές
102
12
4
11
0
Μαθήτριες

114

22

9

11

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4γ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΗΤΑΝ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΥΠΟΨΙΑ ΘΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Μαθητές
12
2
1
6
0
Μαθήτριες

30

13

0

8

0

ΕΥΛΟΓΗ ΥΠΟΨΙΑ ΘΥΜΑΤΟΣ
Μαθητές

4

1

3

0

0

Μαθήτριες

20

12

0

0

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4δ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Κάπνισμα
360
393
43
17
6
Αλκοόλ

32

63

11

1

0

Παράνομες ψυχοδραστικές
ουσίες

29

53

12

1

3

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Μαθητές
9
1
0
0
0
Μαθήτριες

25

29

3

0

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΕΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΕΕΕΑΕ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Αξιολογήσεις ΕΕΕΑΕ
333
130
20
12
0
Επαναξιολογήσεις ΕΕΕΑΕ

819

198

232

46

0

Γενικό Σύνολο

1152

328

252

58

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Σ.Ε.Α. ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Πατέρας
1144
194
2304
138
0
Μητέρα
2177
358
4412
288
0
Κηδεμόνας
86
28
178
14
0
Άλλος συγγενής
159
28
199
13
13
Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής, Καθηγητής/ρια
2415
782
5871
386
50
Εκπαιδευτικός/η Ψυχολόγος
494
159
1604
79
5
Κλινικός Ψυχολόγος
100
24
349
12
0
Ψυχίατρος
82
18
242
4
0
Συνδετικός/ή Λειτουργός
930
430
2311
165
4
Κοινωνικός/ή Λειτουργός
176
59
636
38
0
Σχολιατρικός/ή Επισκέπτης/τρια
645
214
1566
22
0
Λειτουργός Οικογενειακού Προγραμματισμού
12
0
7
0
0
Λειτουργός ΥΣΕΑ (Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία)
161
15
270
16
1
Λειτουργός Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)
66
10
221
3
0
Αστυνομικός
27
2
96
3
1
Λειτουργός «Hope for Children»
29
1
31
3
0
Λειτουργός «Σπίτι του Παιδιού»
20
4
43
0
0
Άλλο άτομο
123
22
81
21
1
Γενικό Σύνολο
8846
20421
2348
1205
75
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
Α
Β
Γ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
165 131 72
Ψυχολογίας
Υπηρεσία Κοινωνικής
229 227 145
Ευημερίας
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 22 22 12
Νέα Δομή

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

Πρ
Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
Εσπ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

75

57

60

17

6

3

6

4

5

0

0

0

0 0 0 0 0

22

21

15

5

5

3

3

4

0

0

0

0

0 0 0 0 0

8

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Σχολιατρική Υπηρεσία

24

7

2

10

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Ομάδα Άμεσης
Παρέμβασης

45

65

30

9

11

13

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0 0 0 0 0

ΕΕΕΑΕ

44

31

28

16

18

21

9

5

30

3

2

2

0

0

0

0 0 0 0 0

0

1

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

1

3

4

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Κέντρο Πρόληψης και
Αντιμετώπισης Διατροφικών
Διαταραχών (ΚΕ.Π.Α.Δ.Δ.)
Θεραπευτικά Κέντρα για
χρήση παράνομων
ψυχοδραστικών ουσιών

Σημείωση: Ο συνολικός αριθμός από τις πιο πάνω περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που:
• οδηγήθηκαν στο δικαστήριο ήταν 8
• o/η καθηγητής/καθηγήτρια ΣΕΑ κλήθηκε ως μάρτυρας σε δικαστήριο ήταν 6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΡΙΑΣ Σ.Ε.Α. ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

Β

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Α

Β

Δήλωση Τύπου Σχολείου

0

3 6819 0

0

0

0

0

0

0

0 292 0

0

0

Δήλωση Αλλαγής ΟΜΠ,
Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕΣΕΚ ή
και Τύπου Σχολείου

0

0

656

0

0

0

0

0

0

0

0 33 0

0

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Παγκυπρίων Εξετάσεων για
σκοπούς Απόλυσης

0

0

0

0

0 1269

0

0

867

0

0 63 0

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Παγκυπρίων Εξετάσεων για
σκοπούς Απόλυσης και
Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου
και Ελλάδας

0

0

0

0

0

0

0

270

0

Εισαγωγή σε Μεταλυκειακές
Σχολές Κύπρου και Ελλάδας
(εκτός των περιλαμβανομένων
στο σύστημα των Παγκυπρίων
Εξετάσεων)

0

0

0

16

19 181

20

12

84

Εισαγωγή σε Ανώτερες και
Ανώτατες Σχολές του
Ηνωμένου Βασιλείου (UCAS)

0

0

0

9

34 224

0

0

Εισαγωγή σε Ανώτερες και
Ανώτατες Σχολές άλλων
χωρών

0

0

0

0

0

171

4

Εξασφάλιση υποτροφίας από
αρμόδιους φορείς

0

0

0

0

5

305

Συγγραφή συστατικών
επιστολών για εισαγωγή σε
Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

0

0

0

1

1

524

Δήλωση Επιλογής
Κατεύθυνσης/Μαθημάτων
(Λύκειο)

0

0

73 4059 1167 9

Δήλωση Μαθημάτων (ΤΕΣΕΚ)

0

0

47

Δήλωση Αλλαγής Επιλογής
Κατεύθυνσης/Μαθημάτων
(Λύκειο)

0

0

9

Δήλωση Αλλαγής Επιλογής
Κλάδου/Ειδικότητας/
Μαθημάτων (ΤΕΣΕΚ)

0

0

6

0

Δήλωση Αλλαγής Ειδίκευσης
Συστήματος Μαθητείας ή
αίτηση μετεγγραφής από το
Σύστημα Μαθητείας στην
Επαγγελματική Κατεύθυνση
ΤΕΣΕΚ

0

0

0

Άλλο Θέμα

0

0

0

6

3871

Γ

Πρ
Γ
Εσπ

Α

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 113 0

0

0

0

0

0

0

7

0

0 20 0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

36

0

0 18 0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

29

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

180 61 0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

31 12 0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

32

25

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

25

0

0

24

5

0

883

3

0

8

0

497 440

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΗΤΑΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ Σ.Ε.Α.,
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α

Β

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

Γ

Α

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρ
Γ Α Β Εσ Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
π

Β

Πρόγραμμα Στήριξης
ΕΕΕΑΕ

689

655 725 348

Αλφαβητισμός

350

281 131

0

0

0

0

0

0

14

0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

Πρόγραμμα εκμάθησης
Ελληνικής Γλώσσας για
άτομα με Μεταναστευτική
Βιογραφία

187

150

26

61

8

0

4

2

0

16

6

4 0 0 0 0 0 0 0 0

Ειδική Μονάδα

49

49

67

27

17

19

11

19

16

0

0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

Κατ’ οίκον εκπαίδευση

28

33

55

22

20

30

4

5

1

1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΟΑΠ

58

69

65

23

27

31

5

5

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔΡΑΣΕ

51

61

54

45

49

19

21

19

11

16

11 15 0 0 0 0 0 0 0 0

70

62

40

39

34

21

0

1

0

0

1

ΣΕΑΥΠ

303

343 282 220 184 66

52 55 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ* ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΡΙΑΣ Σ.Ε.Α. ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α

Γ

Α

Β

Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

Α

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πρ.
Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
Εσ

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α Β

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων 371 127 332 144 46 59 136 1
ΣΕΑ

0

9

2

7

0 4

0

6 7

4 1

1

ΘΕΜΑΤΑ

Β

ΛΥΚΕΙΟ

Εκπαιδευτικής/Επαγγελματικής
Αγωγής (δεν συμπεριλαμβάνει
τις περιόδους διδασκαλίας του
μαθήματος)

43

41

344 215 165 354 130 65 190 12

7

39 0 0

0

2 2

4 8

9

Συμπεριφοράς/Ενδοσχολικής
Βίας-Εκφοβισμού

121

91

82

41 27 44 11 8

14

9

6

0 0

0

0 0

0 0

0

Κοινωνικής/Συναισθηματικής
Αγωγής

95

76

77

36 15 18 15 13 13 13

8

9

0 0

0

1 1

1 1

1

Άλλα Θέματα

86

64

97

30 15 27 28 27 43

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

Γενικό Σύνολο

716 399 932 466 268 502 320 114 252 48 26 61 0 4

0

9 10 9 10 11

6

0

* Υπολογίζονται όλες οι επισκέψεις, ακόμη κι αν έχουν το ίδιο περιεχόμενο, εφόσον πραγματοποιήθηκαν σε
διαφορετικό χρόνο για διαφορετικά τμήματα της ίδιας τάξης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Σ.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ*, ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Γ

Α

Β

Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

Α

Α

Β

Γ

1

23 0 0

0

4 5

0 0

0

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α

Β

Τύπο Επιλογής
Σχολείου/Επιλογή
Κατεύθυνσης και Μαθημάτων
στο Λύκειο/Μαθήματα ΤΕΣΕΚ

0

0

440 231 54 108 59 12 28 14

Διήμερο/Τριήμερο Εργασίας

0

3

89

8

Θέματα Εκπαιδευτικής/
Επαγγελματικής Αγωγής

2

6

66

33 21 106 3

Κοινωνικής/
Συναισθηματικής Αγωγής

14

13

16

9

11 12

Άλλες Διαλέξεις/Εκδηλώσεις

17

9

59

22

8

Γενικό Σύνολο

33

31

Α Β

Πρ.
Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
Εσ

5

1

7

0 0

0

0 0

0 0

0

2 20

1

0

3

0 0

0

0 0

0 0

0

1

0

3

1

2

0 0

0

0 0

0 0

0

14 132 0

1

2

0

6

0 0

0

0 0

2 2

2

670 303 94 240 194 15 49 25

3

41 0 0

0

4 5

2 2

2

0

0

0

Γ

0

0

0

Β

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

* Υπολογίζονται όλες οι διαλέξεις, ιδίου περιεχομένου, αν έγιναν σε διαφορετικό χρόνο γι’ άλλα τμήματα της
ίδιας τάξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΡΙΑ Σ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΞΑΤΑΞΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Διαμεσολάβηση

25

22 20

10

0

32

14 10

8

0

0

0

FRED goes to school

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ενδυνάμωση (SAP)

8

11 23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 65

VOICES

1468 8

Ομαλή Μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο
ViSC
Άλλα*

2

5

4

0

0

0

4

0

9

1540 101 121 22
1
1
1
0

5
0

46
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Γενικό Σύνολο

3125 205 243 34

10

82

14 10

8

4

0

9

83

*Άλλα: Συζητήσεις Εφήβων, Σκέψου Πρώτα, Στηρίζομαι στα πόδια μου, Τρόποι διαβάσματος
Σημείωση: Δεν εφαρμόστηκαν προγράμματα στα Εσπερινά Σχολεία.
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6.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
6.5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας, έχει ως αποστολή του τη δημιουργία
ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, για όλους τους μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν
στα δημόσια σχολεία, τους/τις εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα, καθώς επίσης και για τους/τις εργαζόμενους/ες στα κεντρικά αλλά και σε άλλα
κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), που
στεγάζουν εκπαιδευτικά τμήματα και υπηρεσίες. Μεριμνά για την έγκαιρη και αποτελεσματική
αντίδραση των σχολείων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Βασικό μέλημα του Γραφείου
είναι η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας που να ευθυγραμμίζονται με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθώς και την αντίστοιχη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Ν.
6.5.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία του
(Υ.Π.Π.Α.Ν.) και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή. Έχει οριζόντια δομή και
στελεχώνεται από δύο λειτουργούς εκπαιδευτικού προγραμματισμού και λειτουργούς από τη
Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Του
Γραφείου προΐσταται ο Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ.
6.5.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Επικαιροποίηση νομοθετικών υποχρεώσεων και σχετική ενημέρωση σχολείων (διαδικασία
γνωστοποίησης ατυχημάτων, σύσταση επιτροπών ασφάλειας κ.λπ.).
6.5.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
• Προγράμματα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών Α΄ και
Β.Δ. σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στον σχολικό χώρο και παρουσίασης του Συστήματος
Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
6.5.5 ΔΡΑΣΕΙΣ
•

•
•
•

Παραλαβή, έλεγχος και αναπροσαρμογή σχεδίων Δράσης σε περίπτωση Έκτακτης
Ανάγκης όλων των Δημόσιων Σχολείων με βάση τη διαφοροποίηση στο προσωπικό,
τον μαθητικό πληθυσμό και τις κτηριακές αλλαγές
Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του διαδικτυακού χώρου του Γραφείου Πολιτικής
Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.
Συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. για συμμετοχή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση
των Μακροπρόθεσμων Κινδύνων από την έκθεση του Πληθυσμού σε Ραδόνιο.
Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στο κτήριο Δ των κεντρικών εγκαταστάσεων του
Υ.Π.Π.Α.Ν.

Επισκέψεις σε δημόσια σχολεία και σε κτήρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του
Υπουργείου
•
•
•

Επιθεώρηση χώρου και εντοπισμός πηγών κινδύνων
Ετοιμασία Έκθεσης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Παρακολούθηση Ασκήσεων Έκτακτης Ανάγκης, με στόχο την αξιολόγηση και τη
βελτίωση του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης
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•
•

Παροχή συμβουλών σε θέματα Πολιτικής Άμυνας ή Ασφάλειας και Υγείας
Διερεύνηση ατυχημάτων και ετοιμασία εκθέσεων

Φρούρηση
•

•
•
•

•

Έλεγχος και συντονισμός του θεσμού επιτηρητή λυκείων, εξατάξιων σχολείων και
Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο θεσμός
εφαρμόστηκε για δεύτερη χρονιά σε 55 σχολικές μονάδες.
Έλεγχος και συντονισμός του θεσμού Αγοράς Υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας στη δημοτική εκπαίδευση.
Παροχή χορηγίας προς τις Σχολικές Εφορείες για τις ανάγκες νυχτερινής φρούρησης
των σχολικών μονάδων.
Συντονισμός της φρούρησης του κεντρικού κτηρίου του Υ.Π.Π.Α.Ν. Ανανέωση της
Σύμβασης για Αγορά Υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για το κεντρικό
κτήριο του Υ.Π.Π.Α.Ν.
Πραγματοποίηση ελέγχων της ολοκλήρωσης του έργου, για περίφραξη των σχολικών
χώρων και εγκατάστασης θυροτηλεφώνων στις εισόδους.

Διαγωνισμοί:
•

Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαγωνισμού με θέμα «Σχολικά
Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό
Σύστημα της Κύπρου» και διαγωνισμού αφίσας.

Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19:
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση,
τροποποίηση και ενημέρωση, σχετικά με τα Πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της
εξάπλωσης της πανδημίας στις σχολικές μονάδες
Βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με την Ομάδα Ιχνηλάτησης του
Υ.Π.Π.Α.Ν.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, οργανώνει και συντονίζει τη διενέργεια
ελέγχων ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου εντός των σχολείων, μέσω κινητών
μονάδων, για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό.
Οργανώνει και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή ελέγχου ταχείας ανίχνευσης (rapid
test) αντιγόνου εντός του κτηρίου του Υ.Π.Π.Α.Ν. για τους εργαζόμενους του
Υπουργείου και των Υπηρεσιών του που στεγάζονται σε άλλα κτήρια.
Ενημερώνει και παρέχει απαντήσεις, διευκρινίσεις και οδηγίες στις σχολικές
διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σχετικά με τα κυβερνητικά
διατάγματα και τα σχολικά πρωτόκολλα.
Συντονισμός εποπτών/ριών μέσω Αγοράς Υπηρεσιών από ανέργους για την
ενίσχυση των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης
εκπαίδευσης και ιδιωτικά φροντιστήρια.
Συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα των δημόσιων και
ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων και των διαταγμάτων του Υπουργείου
Υγείας στις υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Ν.
Αγορά και προμήθεια σχολικών μονάδων με θερμόμετρα για την τήρηση των μέτρων
που προβλέπονταν στα εκάστοτε πρωτόκολλα.
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7.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
7.1.1

ΟΡΑΜΑ

Συμβολή στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευσης, με τη δημιουργία ενός
σύγχρονου, δημιουργικού και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος.
7.1.2

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι η εξασφάλιση, στη Δημόσια Εκπαίδευση,
όλης της ενδεδειγμένης υλικοτεχνικής υποδομής, μέσα από διαβούλευση και συνεργασία, με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Στη Δημόσια Εκπαίδευση εντάσσονται όλες οι σχολικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια,
Τεχνικές Σχολές και Ειδικά Σχολεία.
Στην υλικοτεχνική υποδομή, περιλαμβάνονται τα κτήρια, τα τεχνικά έργα και ο εξοπλισμός.
7.1.3

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα βασικά καθήκοντα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών είναι:
1) Η υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Στον ετήσιο προϋπολογισμό, περιλαμβάνονται έργα ανέγερσης νέων σχολικών
μονάδων, αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
επέκτασης υφιστάμενων σχολικών μονάδων, καθώς και έργα μικρής κλίμακας.
2) Γενική εποπτεία για συντήρηση ή βελτίωση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής
υποδομής της Δημόσιας Εκπαίδευσης
Περιλαμβάνει έργα για κάλυψη νέων αναγκών, που προέρχονται από την αύξηση του
μαθητικού πληθυσμού ή από αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και εργασίες
συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής. Η εποπτεία
υλοποιείται με επανασχεδιασμό, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, σχεδιασμό
πρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας, δημιουργία υποδομής για άτομα με αναπηρίες

Ετήσια Έκθεση 2021- Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

309

(ΑμεΑ), κατασκευή πρόσθετων χώρων για δευτερεύουσες χρήσεις, επανασχεδιασμό και
αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντισεισμική
αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης, εγκατάσταση
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προμήθεια νέου σχολικού εξοπλισμού.
3) Τεχνική υποστήριξη προς τις Σχολικές Εφορείες
Περιλαμβάνει επιθεωρήσεις των σχολικών κτηρίων, μετά την υποβολή αιτημάτων από
τις Σχολικές Εφορείες, ετοιμασία σχεδίων, μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, όπου
απαιτείται, καθώς και επίβλεψη της κατασκευής των έργων που υλοποιούνται από τις
Σχολικές Εφορείες.

4) Τεχνική υποστήριξη προς τη Διεύθυνση του Υπουργείου
Παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη προς τη Διεύθυνση του Υπουργείου σε σχέση με
δημόσιους οργανισμούς, που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου.

5) Διεξαγωγή έρευνας για εισαγωγή καινοτομιών και προσπάθεια βελτίωσης
υφιστάμενων προτύπων
Διεξαγωγή έρευνας και δημιουργία προτύπων για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
υλικών και δημιουργία «πράσινου» περιβάλλοντος, εντός των σχολείων.

Για την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων, το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
ασχολείται επιπλέον με:
•

Συντονισμό και Διαχείριση Συμβάσεων

•

Επίβλεψη κατασκευαστικών έργων

•

Ετοιμασία Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών μελετών

•

Ετοιμασία προϋπολογισμού

•

Ετοιμασία εγγράφων και προκηρύξεις διαγωνισμών

•

Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Αρμόδιες Αρχές άσκησης ελέγχου
ανάπτυξης σε σχέση με Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

•

Στελέχωση θεματικών Επιτροπών

7.1.4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι βασικότερες επιδιώξεις του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών είναι:
1)

Δημιουργία ενός
περιβάλλοντος

ασφαλούς,

δημιουργικού

και

ευχάριστου

σχολικού

Η πιο πάνω επιδίωξη, επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση όλων των σύγχρονων υποδομών για
τις εκπαιδευτικές ανάγκες, που προκύπτουν από τους στρατηγικούς στόχους της
εκπαίδευσης. Προτεραιότητες:
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•
•
•
•
•
•

2)

Εκσυγχρονισμός των κτηριολογικών προγραμμάτων και των προτύπων, μετά από
διαβούλευση με τις Διευθύνσεις της Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός με βάση τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
Ολοκλήρωση της αντισεισμικής αναβάθμισης των υφιστάμενων σχολείων
Ανέγερση και επέκταση σχολείων σε αναπτυσσόμενες περιοχές
Ανέγερση περιφερειακών σχολείων
Δημιουργία υποδομής για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

Δημιουργία σχολικών κτηρίων με δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης από το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Στόχος είναι η αξιοποίηση και χρήση των υποδομών των σχολείων, από άτομα πέραν του
μαθητικού πληθυσμού, για βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.
Προτεραιότητες:
•

•

3)

Δημιουργία προϋποθέσεων και επανασχεδιασμός των υφιστάμενων αθλητικών
υποδομών για χρήση από την Κοινότητα, εκτός των ωρών λειτουργίας των
σχολείων, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους προς την κοινωνία από τις
σχολικές υποδομές.
Δημιουργία προϋποθέσεων για χρήση των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και της
ευρύτερης κτηριακής υποδομής για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς
και για ενίσχυση της ιδέας της «διά βίου μάθησης».

Δημιουργία περιβαλλοντικά και ενεργειακά αναβαθμισμένων σχολείων

Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να είναι παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης και μηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης και να συμβάλλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.
Προτεραιότητες:
•
•
•
•

7.1.5

Μελέτη και ανάπτυξη αειφόρων κατασκευών για τα σχολικά κτήρια
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτηρίων με στόχο την επίτευξη
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
Επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Δημιουργία περιβαλλοντικού μικροκλίματος στον σχολικό χώρο με εφαρμογή
αντισταθμιστικών περιβαλλοντικών μέτρων

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ / ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.1.5.1 Η Υπηρεσία διαθέτει το ακόλουθο προσωπικό:
Εγκεκριμένη Στελέχωση

Προϊστάμενος
Ανώτεροι Μηχανικοί
Μηχανικοί
Λειτουργοί
Εκπαιδευτικού

Υφιστάμενη Στελέχωση

Μόνιμες θέσεις

Αορίστου χρόνου

Μόνιμες θέσεις

Αορίστου χρόνου

1
2
20

10

1
2
16α.

9β.

2

-

1

-

Ετήσια Έκθεση 2021- Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

311

Προγραμματισμού
Ανώτεροι Τεχνικοί
Επιθεωρητές
Τεχνικοί Επιθεωρητές
Ανώτεροι Τεχνικοί
Τεχνικοί
Ανώτεροι
Γραμματειακοί
Λειτουργοί
Γραμματειακοί
Λειτουργοί
Βοηθοί Γραμματειακοί
Λειτουργοί
Βοηθοί Γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ

1

-

-

-

2
4
12

-

2
3
6

-

1

-

-

-

1

-

2

-

3

3

2

-

1
50

13

35

2
11

α. Από τους δεκαέξι (16) μόνιμους Μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών, τέσσερις (4) είναι
Αρχιτέκτονες, επτά (7) Πολιτικοί Μηχανικοί, δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, δύο (2)
Μηχανολόγοι Μηχανικοί και ένας (1) Επιμετρητής Ποσοτήτων.
β. Από τους εννέα (9) έκτακτους Μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών, τέσσερις (4) είναι
Αρχιτέκτονες, τέσσερις (4) Πολιτικοί Μηχανικοί και ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Η οργάνωση του Τμήματος, γίνεται με βάση τις δραστηριότητες και το αντικείμενο. Ο
γεωγραφικός παράγοντας λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη δημιουργία των επαρχιακών
κλιμακίων, τα οποία όμως διοικητικά δεν αποτελούν αυτόνομους τομείς.

7.1.5.2 Οργανωτική Υποδομή
α) Πρότυπα σχεδιασμού
Με την ολοκλήρωση των προτύπων μελέτης για σχολικά κτήρια όλων των βαθμίδων, με
πρότυπα σχέδια για τους επιμέρους χώρους, ένας μεγάλος στόχος έχει επιτευχθεί. Επίσης, έχει
ετοιμαστεί πρότυπο μελέτης αναβάθμισης σχολικών κτηρίων, που μαζί με τα πρότυπα
αντισεισμικής αναβάθμισης, αποτελούν το πλαίσιο σχεδιασμού αναβάθμισης των σχολικών
κτηρίων. Έχει, επίσης, ετοιμαστεί τεύχος πρότυπων κατασκευαστικών προδιαγραφών για όλους
τους τύπους οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς και τυπικά κατασκευαστικά σχέδια για τις
επί μέρους εργασίες.
β) Μηχανογράφηση
Έχει γίνει εγκατάσταση και έναρξη χρήσης ενός περιεκτικού και ευέλικτου μηχανογραφικού
συστήματος διαχείρισης. Το σύστημα παρέχει δυνατότητα ελέγχου όλων των δράσεων του
Τμήματος. Βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καταχώριση και
διαχείριση αιτημάτων από τις Σχολικές Εφορείες και μετατροπή τους σε Έργα και Εντολές
Εργασίας. Παρέχεται πλήρης έλεγχος της διαδικασίας Έργου και Εντολής Εργασίας, από το
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στάδιο της δημιουργίας, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Μέσω της ανάθεσης κόστους και
δαπάνης, γίνεται έλεγχος και κατανομή του προϋπολογισμού. Εκτελούνται, επίσης, λειτουργίες
καταχώρισης και διαχείρισης παγίων και εξοπλισμού, καθώς και δημιουργία μητρώου
συντηρήσεων.
γ) Συνεργασία με άλλους φορείς
Τα τελευταία χρόνια, έχει καταβληθεί προσπάθεια αποκέντρωσης του τομέα συντήρησης των
σχολικών κτηρίων, με την ανάληψη αυτής της δράσης από τις Σχολικές Εφορείες και απευθείας
χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Ήδη, εφαρμόζεται στην πράξη η αποκέντρωση του
μηχανισμού προμήθειας σχολικών επίπλων, με την ετοιμασία πρότυπων εγγράφων προσφορών
για τις Σχολικές Εφορείες και την προκήρυξη διαγωνισμών από αυτές. Επίσης, έχει καθιερωθεί η
παρουσίαση των προσχεδίων σε τοπικές συσκέψεις, τις οποίες οργανώνουν οι οικείες Σχολικές
Εφορείες και στις οποίες συμμετέχουν οι οργανωμένοι τοπικοί φορείς.

7.2

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7.2.1 Προγράμματα ανάπτυξης υλικοτεχνικής υποδομής
Ο προγραμματισμός αφορά στη μακροχρόνια εκτίμηση των αναγκών, στην ετοιμασία
προγράμματος ικανοποίησής τους και στην ετοιμασία προτάσεων για τον ετήσιο Κρατικό
Προϋπολογισμό. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, αφορά στην ανέγερση νέων σχολικών
μονάδων και στην επέκταση και αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων σχολικών
μονάδων.
Η συμπερίληψη της δαπάνης ενός έργου στον Κρατικό Προϋπολογισμό προϋποθέτει την
ετοιμασία σχεδίων. Για τον σκοπό αυτό, τα έργα προτείνονται αρχικά στον Προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους για εξασφάλιση του χώρου και για ετοιμασία σχεδίων και η υλοποίησή τους
συμπεριλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ανάλογα με την πρόοδο
των μελετών.
Οι προτάσεις για νέες σχολικές μονάδες και επεκτάσεις των διδακτικών χώρων προέρχονται
από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις για βελτιώσεις προτείνονται από το
Τμήμα, μετά από αξιολόγηση αιτημάτων των διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων και εκθέσεων
του προσωπικού του Τμήματος.
Οι Σχολικές Εφορείες συλλέγουν από τις Διευθύνσεις των σχολείων τις ανάγκες τους σε
υλικοτεχνική υποδομή και, αφού τις αξιολογήσουν, τις υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στις αρχές κάθε χρόνου. Τα διάφορα αιτήματα και
προτάσεις καταχωρούνται στο αρχείο αναγκών και οι προτάσεις ετοιμάζονται και υποβάλλονται
τον Μάιο κάθε χρόνου. Για τον καλύτερο προγραμματισμό των έργων, καταβάλλεται
προσπάθεια ετοιμασίας βάσης δεδομένων για όλα τα σχολεία. Ειδικά για εργασίες συντήρησης,
θα ετοιμαστεί ειδικό πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης σχολικών κτηρίων.
Έχει ετοιμαστεί ένα συνολικό μακροχρόνιο πρόγραμμα ικανοποίησης των αναγκών σε
υλικοτεχνική υποδομή της Δημόσιας Εκπαίδευσης, με νέες σχολικές μονάδες, επεκτάσεις και
βελτιώσεις των υφιστάμενων σχολείων. Στο πρόγραμμα αυτό, εντάχθηκαν όλα τα
προϋπάρχοντα προγράμματα ανάπτυξης που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα επιμέρους
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προγράμματα ανάπτυξης της υλικοτεχνικής υποδομής της Δημόσιας Εκπαίδευσης ανά βαθμίδα,
τα οποία περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, είναι τα ακόλουθα:
α) Ανέγερση κτηρίων των νέων σχολικών μονάδων.
β) Γενική βελτίωση κτηρίων υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
γ) Επέκταση των κτηρίων υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
δ) Βελτίωση αθλητικής υποδομής υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
Για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών, υλοποιούνται τα ακόλουθα επιμέρους
έργα:
•

Αντισεισμική ενίσχυση φέροντος οργανισμού

•

Λειτουργικός ανασχεδιασμός, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κτηριολογικά προγράμματα

•

Προσθήκη αιθουσών γενικής διδασκαλίας και εργαστηρίων

•

Ανέγερση Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων

•

Ανέγερση υποδομής για την Ειδική Εκπαίδευση

•

Προσθήκη βοηθητικής υποδομής (κυλικείων, ιατρείων και χώρων υγιεινής)

•

Δημιουργία υποδομής για διακίνηση αναπήρων (ράμπες, ανελκυστήρες, κ.λπ.)

•

Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων

•

Ενεργειακή Αναβάθμιση

•

Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

7.2.2 Στεγαστικές ανάγκες
Παρατηρείται αύξηση των στεγαστικών αναγκών, λόγω διακίνησης, ιδιαίτερα στη Δημοτική
Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, υπάρχει η ανάγκη για αντικατάσταση σχολείων, καθώς και η
δημιουργία περιφερειακών σχολείων.
Στα έργα αναβάθμισης περιλαμβάνεται γενικός ανασχεδιασμός και συνολική αναβάθμιση. Στα
σχολεία των οποίων η αναβάθμιση σχεδιάστηκε πριν το 2007, αφορούσε μόνο αναβάθμιση του
φέροντος οργανισμού. Σε αυτά τα σχολεία θα πρέπει να επανέλθουμε σταδιακά, ώστε η
αναβάθμιση να περιλαμβάνει και παιδαγωγικό ανασχεδιασμό. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες
αντικατάστασης των παλαιών σχολικών κτηρίων.
α. Προδημοτική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγεία
Η πολιτική για την ανάπτυξη της κτηριακής υποδομής της Προδημοτικής Εκπαίδευσης
προβλέπει δημιουργία Νηπιαγωγείου σε κάθε σχολική μονάδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, είτε
με ανέγερση νέου κτηρίου, είτε με διαμόρφωση πλεονάζουσας υποδομής του υφιστάμενου
σχολείου.
Στόχος είναι η δημιουργία υποδομής για όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας. Για τον σκοπό
αυτό, ετοιμάστηκε μακροχρόνιο πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό
βαθμό.
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Μετά την οικονομική κρίση, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης στα δημόσια Νηπιαγωγεία, καθώς
και η ανάγκη μεγάλου αριθμού επεκτάσεων των υφιστάμενων Νηπιαγωγείων.
β. Δημοτική Εκπαίδευση
Με βάση τον μακροχρόνιο προγραμματισμό, φαίνεται ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρχει
ανάγκη ανέγερσης νέων Δημοτικών Σχολείων.
γ. Μέση Εκπαίδευση
Στη Μέση Εκπαίδευση δεν υπάρχουν, στο παρόν στάδιο, σημαντικές στεγαστικές ανάγκες. Έχει
ετοιμαστεί ένα συνολικό μακροχρόνιο πρόγραμμα των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή της
Δημόσιας Εκπαίδευσης σε νέες σχολικές μονάδες και σε επεκτάσεις και βελτιώσεις των
υφιστάμενων σχολείων.

7.2.3 Χώροι ανέγερσης νέων σχολείων – επιλογή – απόκτηση
Η χωροθέτηση των σχολείων έχει τεθεί πάνω σε ορθολογιστική και προγραμματισμένη βάση,
στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και, κυρίως, κατά την ετοιμασία των τοπικών
σχεδίων.
Η επιλογή του χώρου ανέγερσης μιας νέας σχολικής μονάδας γίνεται σε συνεργασία και
συνεννόηση με την οικεία Σχολική Εφορεία, το οικείο Τμήμα Εκπαίδευσης και το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών.
7.2.4 Πρότυπα Σχεδιασμού - Καινοτομίες
Η αναβάθμιση των προτύπων σχεδιασμού, αποτελεί τον βασικότερο λόγο της αύξησης των
δαπανών ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων. Τόσο επειδή διαπιστώνεται μία μη παραγωγική
αξιοποίηση των χώρων των σχολείων, όσο και για περιορισμό των δαπανών, έγιναν οι πιο κάτω
αναθεωρήσεις στα κτηριολογικά προγράμματα των σχολείων:
α. Λύκεια
Αύξηση των ειδικών αιθουσών και εργαστηρίων και περιορισμός των αιθουσών γενικής
διδασκαλίας, με την προϋπόθεση κατάργησης της μίας αίθουσας διδασκαλίας, ανά τμήμα.
β. Γυμνάσια
Αύξηση των ειδικών αιθουσών και εργαστηρίων, με παράλληλο περιορισμό των αιθουσών
γενικής διδασκαλίας, με την προϋπόθεση τα τμήματα των ανώτερων τάξεων να είναι
διακινούμενα.
γ. Δημοτικά Σχολεία
Περιορισμός των εργαστηρίων στα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή, Οικιακής Οικονομίας,
Επιστήμης και Σχεδιασμού, Τεχνολογίας, Τέχνης, Μουσικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
καθώς και αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας σε πολυδύναμες. Με τα νέα πρότυπα
σχεδιασμού έχουν εισαχθεί καινοτομίες στον σχεδιασμό των νέων σχολικών κτηρίων, τόσο
λειτουργικές, όσο και κατασκευαστικές.
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1)

Κατασκευαστικές καινοτομίες
•

Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, εγκαθίστανται σύστημα δομημένης καλωδίωσης
και υποδομές για ηλεκτρονικό προβολέα και διαδραστικό πίνακα.

•

Τα νέα σχολικά κτήρια που ανεγείρονται, καθώς και τα υφιστάμενα, τα οποία
βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης, αναβαθμίζονται και ενεργειακά.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, με κοινή ομάδα
εργασίας, υλοποιούν την πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο Cooperative Intelligent
education & electromobility in Zero Energy Buildings” και ακρωνύμιο “C-IZEBs”. Η
πρόταση απευθύνεται στην 4η πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και ειδικότερα στον
άξονα 2 με θέμα "Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές" και στον
ειδικό στόχο 2.1 "Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια".
Βασικός στόχος του έργου, είναι η δημιουργία Πρότυπων Ευφυών Σχολικών
Κτηρίων, σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία το
ζήτημα των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα στις σχολικές αίθουσες,
της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης
στους μαθητές, καθηγητές και χρήστες των κτηρίων. Για την υλοποίηση του στόχου
του έργου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με την
πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτηρίων, του Γυμνάσιου
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στο Πλατύ Αγλαντζιάς και του Γυμνασίου & Λυκείου
Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο, μέσω ήπιων παθητικών, ενεργητικών επεμβάσεων και
της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.
Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με τη
συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών των κτηρίων, για ορθολογική χρήση και
διαχείριση της ενέργειας αλλά και δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου.
Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «C-IZEBs Cooperative Intelligent Εducation & Εlectromobility Zero Energy Buildings». Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
της
Πράξης
έχει
ύψος
1.763.750,00€,
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου.

2)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Στα νέα σχολικά κτήρια, καθώς και στα υφιστάμενα κτήρια, στα οποία εκτελούνται εργασίες
γενικής βελτίωσης ή επεκτάσεις, λαμβάνεται πρόνοια για μελλοντική εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Συστήματα συνολικής
ισχύος 966KW έχουν εγκατασταθεί σε 111 σχολεία.
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Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοίνωσε,
στις 27 Νοεμβρίου 2019, την από κοινού προκαταρκτική σύναψη Συμφωνίας με την Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒ) με
τη μέθοδο του Συμψηφισμού Μετρήσεων (net metering) και Θερμομόνωσης Οροφής σε
Δημόσια Σχολικά Κτήρια. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά στην προμήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με υγρομόνωση/ θερμομόνωση, σε 405 Σχολεία με συνολική
ισχύ 4.9 MWp (mega-watt-peak). Στις 26 Αυγούστου 2020 η Α.Η.Κ. προχώρησε σε
προκήρυξη Διαγωνισμού του Έργου. Το Έργο άρχισε να υλοποιείται στις 08.01.2021. Το εν
λόγω έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε δημόσια σχολικά κτήρια, στα οποία
υπάρχει τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης και για τα οποία τηρούνται οι απαιτήσεις
ελάχιστης κατανάλωσης, θα συμβάλει:
(α) Στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του κράτους, που διατίθενται μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού σε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων
σε συνδυασμό και με τη θερμομόνωση των αντίστοιχων τμημάτων των οροφών των
σχολικών μονάδων.
(β) Στην πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τις ώρες μη-λειτουργίας των
σχολικών μονάδων ώστε να καλυφθεί το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των
φωτοβολταϊκών συστημάτων, με τρόπο που θα έχει το μικρότερο αντίκτυπο στον
προϋπολογισμό του Κράτους.
(γ) Στην αποδοτική και ορθολογιστική παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
3)

Πράσινο
Στα νέα σχολικά κτήρια, καθώς και στα υφιστάμενα κτήρια, στα οποία εκτελούνται εργασίες
γενικής βελτίωσης, επεκτάσεις ή υλοποιούνται έργα αθλητικής υποδομής, ενισχύεται η
φύτευση δέντρων και η εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, με στόχο τη δημιουργία
«πράσινου» περιβάλλοντος εντός των σχολείων.

4)

Ασφάλεια και υγεία στον σχολικό χώρο
Για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο των σχολείων, κατά τον σχεδιασμό, λαμβάνονται
υπόψη τα αναγκαία μέτρα για δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής, μέτρα αντιπυρικής
προστασίας, συστήματα εντοπισμού διαρροής υγραερίου κ.λπ.
Επιπρόσθετα, μετά και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προωθήθηκε η
εκτέλεση έργων από τις οικείες Σχολικές Εφορείες, που αφορούν τα πιο κάτω:
➢ Θέματα ασφάλειας και υγείας με προτεραιότητα την περίφραξη και την
εγκατάσταση θυροτηλεφώνων στα Δημόσια Σχολικά Κτήρια.
➢ Τον έλεγχο και την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών επιδιόρθωσης των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημόσιων Σχολικών Κτηρίων, ώστε να
συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας.
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5)

Διακίνηση ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία)
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, είναι ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των
σχολικών κτηρίων, για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Προς τον σκοπό αυτό
προχωρά στην υλοποίηση υποδομής για ΑμεΑ με έργα όπως ανέγερση ανελκυστήρων,
κατασκευή ραμπών και ειδική σήμανση, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Απώτερος στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, είναι η
διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης, τόσο των μαθητών και μαθητριών, όσο και των
εκπαιδευτικών και επισκεπτών στις σχολικές μονάδες, στα πλαίσια πάντοτε των
οικονομικών πόρων που έχει στη διάθεσή του.

6)

Συστήματα ασφάλειας σχολικών κτηρίων
Στα κατασκευαστικά σχέδια των νέων σχολείων και στα σχέδια αναβάθμισης υφιστάμενων,
περιλαμβάνεται εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και εξωτερικός φωτισμός.

7.2.5 Συντήρηση υλικοτεχνικής υποδομής σχολείων
Οι Σχολ ικές Εφορείες αναλαμβάνουν τη συντήρηση της κτηριακής υποδομής των σχολείων. Η
χρηματοδότηση των δράσεων αυτών γίνεται από το Κτηριακό Πρόγραμμα των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου και από τους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών. Από την
αρχή του 2021 έχουν εξεταστεί και εγκριθεί για υλοποίηση από τις Σχολικές Εφορείες πέραν των
600 έργων, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
συνολικής δαπάνης πέραν των €11.310.000,00.
7.2.6 Υλοποίηση κτηριακού προγράμματος
1. Μελέτες
Η πλειοψηφία των έργων ανατίθεται για μελέτη και επίβλεψη σε ιδιώτες Συμβούλους
Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Γεωτεχνικούς, Μηχανολόγους,
Ηλεκτρολόγους και Επιμετρητές Ποσοτήτων.
Το επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα των μελετών, παρά το ότι παρουσιάζει
αδυναμίες, κρίνεται ικανοποιητικό. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα ελέγχου και στην υποστήριξη
που δίδεται από την Υπηρεσία.
2. Εργοληπτικοί διαγωνισμοί
α) Ανοικτή διαδικασία
Το 2021 προκηρύχθηκαν 27 εργοληπτικοί διαγωνισμοί, με ανοικτή διαδικασία. Εκδήλωσαν
ενδιαφέρον οικονομικοί φορείς, οι οποίοι προμηθεύτηκαν τα έγγραφα ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στο
www.eprocurement.gov.cy. Η διαχείριση της φάσης υλοποίησης, κρίνεται ικανοποιητική.
Εντός του 2021, πραγματοποιήθηκε ανάθεση 53 εργοληπτικών διαγωνισμών, εκ των οποίων 26
εργοληπτικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν το 2020 και 27 εντός του 2021.
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β) Συνοπτικές διαδικασίες
Το 2021, προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν 38 εργοληπτικοί διαγωνισμοί με συνοπτικές
διαδικασίες. Οι συνοπτικές διαδικασίες αφορούν σε έργα με εκτίμηση δαπάνης μέχρι €50.000,00
+ Φ.Π.Α. Η διαχείριση της φάσης υλοποίησης των εργοληπτικών διαγωνισμών με συνοπτικές
διαδικασίες που κατακυρώθηκαν (38 διαγωνισμοί), κρίνεται ικανοποιητική.
Εντός του 2021, πραγματοποιήθηκε ανάθεση 38 εργοληπτικών διαγωνισμών, εκ των οποίων 3
(τρεις) εργοληπτικοί διαγωνισμοί. προκηρύχθηκαν το 2020 και 35 (τριάντα πέντε), εντός του
2021.
γ) Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
Το 2021, ανατέθηκε 1 διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που αφορούσε
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Ανανέωση Ενοικίασης του Λογισμικού WebTMA για τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με τη
Μέθοδο της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού.
3. Αποτελέσματα υλοποίησης κτηριακού προγράμματος 2021
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο υλοποίησης του κτηριακού προγράμματος του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά το έτος 2021, υπέγραψαν 55 Συμβάσεις
που προέκυψαν από διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία, συνολικής δαπάνης €38.771.772,65
+ Φ.Π.Α. Οι σημαντικότερες Συμβάσεις κτηριακής υποδομής που υπογράφτηκαν το 2021, είναι:
Γυμνάσιο Παραλιμνίου - Γενική Αναβάθμιση Κτηρίων - Επεκτάσεις - Μετατροπές Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (€4.539.854,60 + Φ.Π.Α.), Δημοτικό Σχολείο
Κυπερούντας - Αποπεράτωση Ημιτελούς Έργου (€1.231.885,80 + Φ.Π.Α.), Απεήτειο Γυμνάσιο
Λύκειο Αγρού - Επεκτάσεις, Βελτίωση Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης - Εξωτερικές και Άλλες
Εργασίες (€1.030.000,00 + Φ.Π.Α.), Δημοτικό Σχολείο Παραμύθας - Επέκταση (€1.239.000,00 +
Φ.Π.Α.), Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Αντισεισμική Αναβάθμιση - Γενική Βελτίωση Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (€5.459.967,23 + Φ.Π.Α.), Δημόσιο
Νηπιαγωγείο Δευτεράς - Ανέγερση και Εξωτερικές Εργασίες (€568.000,00 + Φ.Π.Α.), Β΄
Δημοτικό Σχολείο Λατσιών - Αντικατάσταση Τριών Πτερύγων (€2.045.880,02 +Φ.Π.Α.) και
Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας - Γενική Βελτίωση - Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις (€4.293.997,50 + Φ.Π.Α.). Επίσης, από την αρχή του 2021 μέχρι σήμερα, έχουν
ανατεθεί 38 έργα με συνοπτικές διαδικασίες συνολικής δαπάνης €1.015.086,60+ Φ.Π.Α.
Ταυτόχρονα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2021 (Αρ.
Απόφασης:92.297), ενέκρινε παραχώρηση χορηγιών προς διάφορες Σχολικές Εφορείες και
προς το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, για Υλοποίηση Υποδομών. Το κόστος
της συνολικής χορηγίας, η οποία διαμοιράστηκε σε Σχολικές Εφορείες και στο Διαχειριστικό
Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, ανέρχεται στα €6.967.000,00.
Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατά το έτος 2021, αξιολογείται για
ακόμα μια φορά με θετικό πρόσημο, αφού, το 2021, επετεύχθη 100% απορρόφηση των
διαθέσιμων κονδυλίων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ο αριθμός των Συμβάσεων που έχουν ανατεθεί ανά
κατηγορία (σύμφωνα με την κωδικοποίηση των έργων στον ετήσιο προϋπολογισμό):
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Έργα με ανοικτή διαδικασία:
Προδημοτική Εκπαίδευση
08.041 - Ανεγέρσεις
Δημοτική Εκπαίδευση
08.041 - Ανεγέρσεις
08.042 - Επεκτάσεις
08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
Μέση Εκπαίδευση
08.041 - Ανεγέρσεις
08.042 - Επεκτάσεις
08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
08.042 - Επεκτάσεις
08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
Παγκύπρια
08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
08.045 - Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού
08.08.3.16.165 - Πολιτιστική Υποδομή

1
5
8
14
1
2
13
1
4

2
1
3
Σύνολο:55
*Σημειώνεται ότι σε ορισμένα εκ των πιο πάνω υπό αναφορά
Έργων, έχουν προκηρυχθεί πέραν του ενός Διαγωνισμού, με
ανοικτή διαδικασία, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που
ακολουθεί
Έργα με συνοπτικές διαδικασίες:
08.043 - Έργα μικρής κλίμακας έργα βελτιώσεων
Σύνολο:38

4) Εργολαβικές Συμβάσεις 2021 - Αναλυτικά
α) Εργολαβικές Συμβάσεις που προέκυψαν από διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.041 - Ανεγέρσεις
Λευκωσία
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δευτεράς
(Ανέγερση και Εξωτερικές Εργασίες)
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Σύνολο: 1 έργο

€568.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.041 - Ανεγέρσεις
Λευκωσία
Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη) Συμβούλων
Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή
Ποσοτήτων για την Αντικατάσταση - Ανέγερση του Δημοτικού
Σχολείου Δευτεράς

93.600,00

Λεμεσός
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου
(Επέκταση και Γενική Βελτίωση)

3.530.000,00

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου
(Επέκταση και Γενική Βελτίωση - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)

130.000,00

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου
(Επέκταση και Γενική Βελτίωση - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις)

155.000,00

Πάφος
Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη)
Συμβούλων Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και
Επιμετρητή Ποσοτήτων, για τη Μετατροπή (Διαμορφώσεις Επεκτάσεις) του Ζ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου και του Α΄
Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου σε Νέο Γυμνάσιο Πάφου και Νέο
Δημοτικό Σχολείο Πάφου.

74.284,00
(το ποσό αφορά μόνο το
Νέο Δημοτικό Σχολείο
Πάφου)

Σύνολο: 5 έργα

€3.982.884,00

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.042 - Επεκτάσεις
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Λευκωσία
Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας, Αγλαντζιά
(Επέκταση στον Όροφο)

167.781,00

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Τσερίου

58.480,00

Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι
(Επέκταση και Κατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου)

134.300,00

Λεμεσός
Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας (Πανιώτη)

435.880,00

KA΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
(Επέκταση - Μετατροπές)

661.900,00

Δημοτικό Σχολείο Ασώματος

244.500,00

Δημοτικό Σχολείο Παραμύθας

1.239.000,00

Πάφος
Δημοτικό Σχολείο Τσάδας

183.000,00

Σύνολο: 8 έργα
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Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
Λευκωσία
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παλλουριώτισσας
(Ανέγερση Φρεατίου και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα)

69.475,00

Δημοτικό Σχολείο Περνέρα
(Ανέγερση Φρεατίου Ανελκυστήρα, Κλιμακοστάσιο και
Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα)

157.000,00

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας
(Ανέγερση Φρεατίου και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα)

62.974,00

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών
(Αντικατάσταση Τριών Πτερύγων)

2.045.880,02

Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας (Αγίου Στυλιανού)
(Ανέγερση Φρεατίου, Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα και
Κατασκευή Μεταλλικών Στεγάστρων)

95.500,00

Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός (Γέρι)
(Ανέγερση Νέας Πτέρυγας και Βελτίωση Υφιστάμενου Κτηρίου)

529.388,00

Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου
(Αντικατάσταση - Αντισεισμική Αναβάθμιση Υφιστάμενων
Κτηρίων και Γενική Βελτίωση) Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού
Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού
και Επιμετρητή Ποσοτήτων

87.750,00

Λεμεσός
Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας (Αποπεράτωση Ημιτελούς
Έργου)

1.231.885,80

Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας (Αποπεράτωση Ημιτελούς
Έργου - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)

99.000,00

Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας (Αποπεράτωση Ημιτελούς
Έργου - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις)

21.890,00

ΙΖ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού και Νέο Νηπιαγωγείο
Αντικατάσταση και Ανέγερση - Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού
Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού
και Επιμετρητή Ποσοτήτων
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Πάφος
Δημοτικό Σχολείο Τίμης
(Αντισεισμική Αναβάθμιση και Γενική Βελτίωση)

1.798.999,00

Δημοτικό Σχολείο Τίμης
(Αντισεισμική Αναβάθμιση και Γενική Βελτίωση -Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις)

125.900,00

79.155,00

Δημοτικό Σχολείο Τίμης
(Αντισεισμική Αναβάθμιση και Γενική Βελτίωση -Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις)
Σύνολο: 14 έργα

€6.520.893,32

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.041 - Ανεγέρσεις
Πάφος
Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη)
Συμβούλων Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και
Επιμετρητή Ποσοτήτων για τη Μετατροπή (Διαμορφώσεις Επεκτάσεις) του Ζ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου και του Α΄
Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου σε Νέο Γυμνάσιο Πάφου και
Νέο Δημοτικό Σχολείο Πάφου.

184.716,00
(το ποσό αφορά μόνο το
Νέο Γυμνάσιο Πάφου)

Σύνολο: 1 έργο

€184.716,00

08.042 - Επεκτάσεις

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Λεμεσός
Γυμνάσιο Ύψωνα

352.910,00

Αμμόχωστος
Γυμνάσιο και Λύκειο Δερύνειας - Σωτήρας

419.650,00

Σύνολο: 2 έργα
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Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις
Λευκωσία
Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος»
(Στεγάνωση Οροφών Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης)

107.950,00

Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου
(Ανέγερση Φρεατίου και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού
Ανελκυστήρα)

73.475,00

Γυμνάσιο Ακρόπολης
(Ανέγερση Φρεατίου και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού
Ανελκυστήρα)

64.475,00

Λύκειο Ιδαλίου
(Συντηρήσεις - Βελτιώσεις)

722.900,00

Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη)
Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού και
Επιμετρητή Ποσοτήτων για την Αντισεισμική Αναβάθμιση και
Γενική Βελτίωση του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως
Λευκωσίας

130.000,00

Λεμεσός
Απεήτειο Γυμνάσιο - Λύκειο Αγρού
(Επεκτάσεις, Βελτίωση Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης,
Εξωτερικές και Άλλες Εργασίες)

1.030.000,00

Λάρνακα
Γυμνάσιο Κιτίου
(Ανέγερση Φρεατίου και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα)

77.340,00

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας
(Γενική Βελτίωση)

4.293.997,50

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας
(Γενική Βελτίωση-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)

338.000,00

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας
(Γενική Βελτίωση-Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις)

232.300,00
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Αμμόχωστος
Γυμνάσιο Παραλιμνίου
(Γενική Αναβάθμιση Κτηρίων - Επεκτάσεις - Μετατροπές)

4.539.854,60

Γυμνάσιο Παραλιμνίου
(Γενική Αναβάθμιση Κτηρίων - Επεκτάσεις - Μετατροπές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)

422.590,00

Γυμνάσιο Παραλιμνίου
(Γενική Αναβάθμιση Κτηρίων - Επεκτάσεις - Μετατροπές Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις)

178.600,00

Σύνολο: 13 έργα

€12.211.482,10

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

08.042 - Επεκτάσεις
Αμμόχωστος
Τεχνική Σχολή Αυγόρου

236.700,00

Σύνολο: 1 έργο

€236.700,00

08.043 - Βελτιώσεις / Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Λεμεσός
Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
(Αντισεισμική Αναβάθμιση - Γενική Βελτίωση)

5.459.967,23

Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
(Αντισεισμική Αναβάθμιση - Γενική Βελτίωση - Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις)

526.000,00

Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
(Αντισεισμική Αναβάθμιση - Γενική Βελτίωση - Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις)

256.600,00

Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
(Κατασκευή και Σύνδεση με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα)

67.889,00

Σύνολο: 4 έργα
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
08.043 - Βελτιώσεις Σχολικών Κτηρίων / Αντισεισμικές
Αναβαθμίσεις

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Μετακίνηση, Τοποθέτηση και Επισκευή Προκατασκευασμένων
Αιθουσών σε Σχολικές Μονάδες Παγκύπρια

439.965,00

Κατασκευή, Μεταφορά και Τοποθέτηση Προκατασκευασμένων
Αιθουσών σε Σχολικές Μονάδες Παγκύπρια

660.000,00

Σύνολο: 2 έργα

€1.099.965,00

08.045 - Έργα υποδομής Σχολικού Αθλητισμού

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Λευκωσία
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας
(Διαμόρφωση Γηπέδων Καλαθόσφαιρας)

104.400,00

Σύνολο: 1 έργο

€104.400,00

08.08.3.16.165 - Πολιτιστική Υποδομή

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Πάφος
Ανέγερση της Κτηριακής Υποδομής του Πολιτιστικού Χωριού
Λέμπας

3.290.000,00

Ανέγερση της Κτηριακής Υποδομής του Πολιτιστικού Χωριού
Λέμπας (Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)

203.900,00

Ανέγερση της Κτηριακής Υποδομής του Πολιτιστικού Χωριού
Λέμπας (Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις)

160.975,00

Σύνολο: 3 έργα

Σύνολο: 55 Συμβάσεις με ανοικτή διαδικασία

€3.654.875,00

€38.771.772,65 +ΦΠΑ
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β) Εργολαβικές Συμβάσεις που προέκυψαν από διαγωνισμούς
διαδικασίες (έργα με εκτίμηση δαπάνης μέχρι €50.000,00)

με

συνοπτικές

Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Διαγωνισμοί με Συνοπτικές Διαδικασίες
1. ΙΖ΄ Δημοτικό Σχολείο Κ.Πολεμιδιών, Λεμεσός
Αντικατάσταση Στεγάνωσης Οροφής Αίθουσας
Πολλαπλής Χρήσης

21.800,00

2. Κτήριο του ΥΠΠΑΝ, Λευκωσία
Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μικροφωνικής
και Ενσύρματης Διάσκεψης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
στο Κτήριο του ΥΠΠΑΝ, Λευκωσία

9.100,00

3. Γυμνάσιο και Λύκειο Πολεμίου, Πάφος
Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα

22.000,00

4. Δημοτικό Σχολείο Μουταγιάκας, Λεμεσός
Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ανελκυστήρα

22.000,00

5. Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Διαχείριση Ομβρίων στην Αυλή του Υποσταθμού ΑΗΚ

23.800,00

6. Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου
Αποκατάσταση Ξύλινης Στέγης

34.155,00

7. Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Αντικατάσταση Υγρομόνωσης

27.034,00

8. Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών (ΜελέτηΕπίβλεψη) Πολιτικού Μηχανικού για το Γυμνάσιο
Αγλαντζιάς - Αντισεισμική Αναβάθμιση Κτηρίου
Διοίκησης και Γενική Βελτίωση

18.900,00

9. Λύκειο Κύκκου Β΄, Λευκωσία
Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής

31.740,00

10. Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού
Εξωτερικές Εργασίες

14.400,00

11. Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, Γέρι, Λευκωσία
Βελτίωση Γηπέδου Καλαθόσφαιρας

19.790,00

12. Εμπορική Σχολή Λεμύθου
Κατασκευή Περίφραξης

48.800,00

13. Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής

44.500,00

14. Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας
Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής

34.800,00

15. Δημοτικό Σχολείο Περιβολιών
Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής

29.980,00
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Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Διαγωνισμοί με Συνοπτικές Διαδικασίες
16. Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Βελτιώσεις Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Στίβου

16.000,00

17. Α΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Παλαιομετόχου
Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής

38.800,00

18. Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας, Λεμεσός
Αντικατάσταση Επικάλυψης Κεκλιμένης Οροφής

36.000,00

19. Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών
Αντικατάσταση Υγρομονώσεων

41.800,00

20. Γαλλοκυπριακό Σχολείο, Λευκωσία
Εργασίες Περίφραξης και Μετατροπές

16.300,00

21. Γυμνάσιο Ύψωνα, Λεμεσός
Βελτίωση Επικάλυψης Οροφής Αίθουσας Πολλαπλής
Χρήσης

8.000,00

22. Παροχή Υπηρεσιών για Έλεγχο Περιμετρικών
Περιφράξεων Σχολείων Παγκύπρια

17.810,00

23. Δημοτικό Σχολείο Καπέδων
Εργασίες Συντήρησης - Κτήριο Α

29.580,00

24. Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Λευκωσία
Αναβάθμιση Γηπέδων Καλαθόσφαιρας

48.500,00

25. Γυμνάσιο Δροσιάς, Λάρνακα
Διαχωρισμός Αιθουσών Διδασκαλίας

49.800,00

26. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης
Εργασίες Συντήρησης

14.900,00

27. Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Βελτιώσεις Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Στίβου

21.000,00

28. Γυμνάσιο Δροσιάς, Λάρνακα
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιμετρητή
Ποσοτήτων για την Αντισεισμική Αναβάθμιση στο
Γυμνάσιο Δροσιάς στην Λάρνακα

17.700,00

29. Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
Αντικατάσταση Επικαλύψεων Στεγάστρων

42.500,00

30. Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Αντικατάσταση Στεγάνωσης Οροφής Αίθουσας
Πολλαπλής Χρήσης

387,60

31. Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Μετατροπές σε Αίθουσα για Εργαστήριο Αισθητικής
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Δαπάνη (€)
+ΦΠΑ

Διαγωνισμοί με Συνοπτικές Διαδικασίες
32. Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Κατεδάφιση Υφιστάμενου Κτηρίου (Λαμπούσα)

26.400,00

33. Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς
Εργασίες Συντήρησης

22.000,00

34. Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς, Λευκωσία
Επιδιόρθωση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

19.000,00

35. Παροχή Υπηρεσιών για Υποστήριξη των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, στη Διαχείριση και
Συντονισμό του Έργου C-IZEBs

16.500,00

36. Λύκειο Παλαιομετόχου
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης - Αναβάθμιση
Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη - Επίβλεψη)
Συμβούλων Μελετητών, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού
Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Μηχανολόγου Μηχανικού

27.780,00

37. Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιτοίχιων
Ανεμιστήρων σε Τεχνικές Σχολές Παγκύπρια

38.400,00

38. Περιφερειακό Δημόσιο Νηπιαγωγείο Παλαιχωρίου
(Ανέγερση Μεταλλικού Στεγάστρου)

39.950,00

Σύνολο: 38 έργα με Συνοπτικές Διαδικασίες

€1.015.086,60 + ΦΠΑ

γ) Εργολαβικές Συμβάσεις που προέκυψαν με διαδικασίες Διαπραγμάτευσης

Διαγωνισμοί με Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης

1. Λογισμικό WebTMA
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Ανανέωση Ενοικίασης του
Λογισμικού WebTMA για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με τη Μέθοδο της
Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης
Διαγωνισμού
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8.
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η Μονάδα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμών του Υπουργείου και την
υλοποίηση του οράματός του, για τα θέματα που εμπίπτουνστο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Η Μονάδα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, στελεχώνεται, κυρίως, από Διοικητικούς
Λειτουργούς, οι οποίοι πλαισιώνουν τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, για τον χειρισμό θεμάτων
πολιτικής, στρατηγικής και συντονισμού και επιτελούν συμβουλευτικό ρόλο, σε σχέση με τη Νομοθεσία
και τις ισχύουσες διαδικασίες. Πρόσθετα, οι Λειτουργοί αυτοί, είναι αρμόδιοι, για τη διαχείριση θεμάτων
τόσο του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού του Υπουργείου όσο και των εκπαιδευτικών λειτουργών.
Η Μονάδα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού υποδιαιρείται στους ακόλουθους Κλάδους:
Κλάδος (1): Γενική Διοίκηση
Κλάδος (2): Δημοσιοϋπαλληλικό Προσωπικό/Ωρομίσθιο Προσωπικό ΥΠΠΑΝ
Κλάδος (3): Εκπαιδευτικά Θέματα
Κλάδος (4): Ανθρώπινο Δυναμικό Σχολικών Μονάδων
Επιπρόσθετα με τους πιο πάνω Κλάδους, η Μονάδα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
περιλαμβάνει το Αρχείο, την Αποθήκη και το Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών.

8.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Κλάδος της Γενικής Διοίκησης, περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την εποπτεία,
τον συντονισμό και τον έλεγχο, των ακόλουθων θεμάτων: Σχολικά Κτήρια, Κληροδοτήματα, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Προγράμματα Κατάρτισης Συμβουλίου της Ευρώπης, Διμερείς
Συμφωνίες, Κρατικές Χορηγίες/Επιχορηγήσεις, Σχολικές Εφορείες, Θέματα Γενικού Ελεγκτή, Εκθέσεις
Επιτρόπου Διοικήσεως και Επιτρόπου Νομοθεσίας, Σωματεία και Ιδρύματα, Απαλλοτριώσεις, Μονάδα
Ευρυδίκη και άλλα συναφή θέματα.
Όσον αφορά στον χειρισμό των πιο πάνω, ο Κλάδος Γενικής Διοίκησης, μεριμνά για την εφαρμογή της
σχετικής Νομοθεσίας και τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών, μέσω της σύνταξης
σημειωμάτων, επιστολών, εκθέσεων και πρακτικών, ενώ, ταυτόχρονα, συντονίζει τη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, και διεκπεραιώνει τη
διαδικασία υποβολής προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβολής απαντήσεων, στα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που θέτουν Ερωτήσεις στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας για τα θέματα αυτά, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και των γενικών
αρχών του διοικητικού δικαίου.
Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της Γενικής Διοίκησης, αυτά είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), ο Θεατρικός
Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) και ο Οργανισμός Νεολαίας (Ο.ΝΕ.Κ.). Ο Κλάδος της Διοίκησης είναι
υπεύθυνος για τη διαδικασία διαμόρφωσης και οριστικοποίησης των ετήσιων Προϋπολογισμών τους,
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σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για την εφαρμογή της διαδικασίας για πιθανές
τροποποιήσεις στις αντίστοιχες Νομοθεσίες τους, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για την
υποβολή Προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τη διαμόρφωση των απαντήσεων σε
ερωτήσεις των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση επιβλέπει την
υλοποίηση των προϋπολογισμών τους και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους εν λόγω
Οργανισμούς και το Υπουργείο. Ο Τομέας της Διοίκησης είναι, επίσης, υπεύθυνος για μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν κρατική χορηγία, όπως είναι η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (Κ.Ο.Ε.) και η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόμπινγκ (Κ.Α.ΑΝ).

8.2 Δημοσιοϋπαλληλικό Προσωπικό/Ωρομίσθιο Προσωπικό ΥΠΠΑΝ
Ο Κλάδος Δημοσιοϋπαλληλικού Προσωπικού/Ωρομίσθιου Προσωπικού ΥΠΠΑΝ, περιλαμβάνει τα
θέματα του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού, όπως, για παράδειγμα, τους όρους υπηρεσίας του
μόνιμου, έκτακτου και ωρομίσθιου προσωπικού του ΥΠΠΑΝ στη βάση της σχετικής Νομοθεσίας, των
Κανονισμών και των σχετικών εγκυκλίων. Ταυτόχρονα, χειρίζεται θέματα διαδικασιών πρόσληψης,
προαγωγής, μετακίνησης, μετάθεσης, αφυπηρέτησης, καθώς και πειθαρχικών διαδικασιών.

8.3 Εκπαιδευτικά Θέματα
Ο Κλάδος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, περιλαμβάνει θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού
προσωπικού. Οι Λειτουργοί του Κλάδου τηρούν στοιχεία για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του
Υπουργείου, παρακολουθούν και μεριμνούν για την εφαρμογή της σχετικής εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
και των Κανονισμών καθώς και για τη διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού τους. Μέσω του
Κλάδου, και, σε συνεργασία, με τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ, παρακολουθούνται και
ελέγχονται οι οργανικές θέσεις, υλοποιείται η διαδικασία για την πλήρωση των κενών θέσεων και την
εξασφάλιση νέων θέσεων, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τους όρους
απασχόλησης, τις άδειες, τις απουσίες και αφυπηρετήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αναλαμβάνει τη διαδικασία διεξαγωγής πειθαρχικών ερευνών και συμβουλεύει τους ερευνώντες
λειτουργούς για πειθαρχικά ζητήματα. Περαιτέρω, χειρίζεται τα θέματα της Μικτής Επιτροπής
Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Μ.Ε.Π.Ε.Υ.), που είναι το επίσημο όργανο μεταξύ
κυβερνητικής πλευράς και συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων.

8.4 Ανθρώπινο Δυναμικό Σχολικών Μονάδων
Ο Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού Σχολικών Μονάδων, περιλαμβάνει κυρίως θέματα απασχόλησης
ωρομίσθιου προσωπικού Σχολικών Εφορειών, όπως παρακολούθηση όρων εργοδότησης και
απασχόλησης διάφορων κατηγοριών προσωπικού όπως τεχνίτες, καθαρίστριες, βοηθητικό
γραμματειακό προσωπικό Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κλπ, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων
που συνομολογούνται μεταξύ των Σχολικών Εφορειών και των
Εργατικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων.
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8.5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Βασικός σκοπός της Αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, είναι
η αποστολή σχολικών χρειωδών στα δημόσια σχολεία και η ολόχρονη εξυπηρέτησή τους.
Η Αποθήκη, σε συνεργασία με τους επιτυχόντες προσφοροδότες, φροντίζει για την παραλαβή και
αποθήκευση, για τη Δημοτική Εκπαίδευση, των βιβλίων, των τετραδίων και διδακτικών μέσων (υλικά
για τα μαθήματα Τέχνης, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μαθηματικών, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Φυσικών
Επιστημών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας). Για τη Μέση Εκπαίδευση, των βιβλίων και των διδακτικών
μέσων (υλικά για τα μαθήματα Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Μουσικής, Οικιακής Οικονομίας και
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας). Η παραλαβή γίνεται, σύμφωνα με τις ποσότητες, τους όρους και τις
προδιαγραφές των διαγωνισμών που κατακυρώθηκαν.
Η Αποθήκη, αναλαμβάνει την παρακολούθηση τήρησης των συμβάσεων και την ετοιμασία
ενταλμάτων πληρωμής, για κάθε παραλαβή και σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προωθεί τις πληρωμές.
Ο προγραμματισμός ετοιμασίας των αποστολών, γίνεται από την Αποθήκη σε στενή συνεργασία με τα
σχολεία, τις σχολικές εφορείες και τις κοινοτικές αρχές.
Με την ετοιμασία χρονοδιαγράμματος, η Αποθήκη αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει το σύνολο των
δημόσιων σχολείων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Ιδιωτικές Σχολές Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης, καθώς και σχολεία του εξωτερικού (Παροικίες), κατόπιν παραγγελιών τους.
Επίσης γίνονται και αρκετές αποστολές τρίπτυχων φυλλαδίων, εγκεκριμένων βιβλίων ή και βιβλίων
που παραχωρούνται δωρεάν από συγγραφείς για τις βιβλιοθήκες των σχολείων κατόπιν έγκρισης του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Εκτός αυτών η Αποθήκη πωλεί βιβλία
εκδόσεως της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων σε ιδιώτες.
Για το 2020, η Αποθήκη έχει εξυπηρετήσει περίπου 1 000 εκπαιδευτικές μονάδες.

8.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Το Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, είναι αρμόδιο για θέματα διοίκησης και οργάνωσης του συνόλου
των Επιμελητών που υπηρετούν κυρίως στις Σχολικές μονάδες Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και στις μεγάλες Σχολικές Εφορείες.
Συγκεκριμένα, είναι αρμόδιο για τη στελέχωση σε επιμελητές 112 Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, 5
Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, 13 Τεχνικών Σχολών, 1 Εσπερινής Τεχνικής Σχολής, 7
Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών, 44 Σχολικών Εφορειών, 42Κρατικών
Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), 5 Μουσικών Σχολείων, 4 Δημόσιων Σχολών Ανώτερης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) και της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Το Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Γενικό Διευθυντή, για την καλύτερη
στελέχωση των πιο πάνω. Προς το σκοπό αυτό, παρακολουθεί και ελέγχει τις οργανικές θέσεις και
φροντίζει για την πλήρωση των κενών θέσεων. Είναι υπεύθυνο για την όλη διαδικασία πρόσληψης
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έκτακτων Επιμελητών, δηλαδή για την υποβολή σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας, στα πλαίσια του ετήσιου προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, για έγκριση. Ακολούθως, καθορίζει κριτήρια, αξιολογεί αιτήσεις υποψηφίων, ετοιμάζει
και δημοσιεύει προκαταρκτικούς και τελικούς καταλόγους, μελετά ενστάσεις και προβαίνει τελικά σε
προσλήψεις Έκτακτων Επιμελητών/τριών. Είναι επίσης υπεύθυνο για τις διαδικασίες μεταθέσεων και
μετακινήσεων των Επιμελητών στη βάση των σχετικών νομοθεσιών.
Τηρεί στοιχεία για όλους τους/τις Επιμελητές/τριες –443περίπου – (Προσωπικούς Φακέλους και
Φακέλους Αδειών). Φροντίζει επίσης για τις άδειες ανάπαυσης, ασθένειας, μητρότητας,
ιατροσυμβούλια, εμπιστευτικές εκθέσεις και για τις αφυπηρετήσεις.
Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία της εργασίας των Επιμελητών/τριών. Αποτελεί
συνδετικό κρίκο μεταξύ Διευθυντών σχολικών μονάδων, Προέδρων Σχολικών Εφορειών, Επιμελητών
και ΥΠΠΑΝ.
Στην προσπάθειά αναβάθμισης της υπηρεσίας γενικά, μεριμνά για την επιμόρφωση των
Επιμελητών/τριών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων σε θέματα όπου εντοπίζονται
ανάγκες.
Το Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα, στην οποία καταχωρούνται
χρήσιμες πληροφορίες, έντυπα, βοηθήματα, κ.τ.λ. για τους/τις Επιμελητές/τριες των Σχολείων,
Σχολικών Εφορειών, Κ.Ι.Ε., Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών, Μουσικών
Σχολείων και Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://www.moec.gov.cy/grafeio_dioikisis_epimeliton/
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9.
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.Π.Π.
9.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Γενικά
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), επιδιώκει να αξιοποιήσει τις
σχέσεις και να ενισχύσει τις συνεργασίες με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα
άλλα Κράτη Μέλη, τις γειτονικές και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και τις συνεργασίες με διεθνείς
οργανισμούς. Αναπτύσσει μία εξωστρεφή προσέγγιση και αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη
σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του, δηλαδή την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και
τον Αθλητισμό. Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας και το 2021 και τους περιορισμούς που
αυτή προκαλεί, το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) του ΥΠΠΑΝ, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και τον
συντονισμό των πολιτικών συνεργασίας και των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και στην εφαρμογή
επωφελών πολιτικών με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση.

9.1.1 Συντονισμός ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, ανέλαβε τον συντονισμό της παρουσίας του ΥΠΠΑΝ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
στα αρμόδια σώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με ένα
δίκτυο συνεργατών από όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου (ΟΝΕΚ), τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και άλλα κυβερνητικά τμήματα,
συνέβαλε στη διαμόρφωση των εθνικών συνεισφορών και στη διάχυση και εφαρμογή των
ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Συνεργάστηκε στενά με τη Γενική Γραμματεία
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ για την
έγκαιρη,
στοχευμένη
και
αποτελεσματική
διαχείριση
των
θεμάτων
Εκπαίδευσης,
Πολιτισμού/Οπτικοακουστικών, Αθλητισμού και Νεολαίας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για
την Κυπριακή Δημοκρατία, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, στους τομείς αρμοδιότητάς του.
Για την προώθηση της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με άλλες χώρες, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ συνεργάστηκε με
Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο. Στο
πλαίσιο αυτό συντόνισε τη σύναψη και την ανανέωση διμερών και τριμερών Συμφωνιών, Μνημονίων
και Εκτελεστικών Προγραμμάτων Συνεργασίας στα θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, καθώς και τις συναντήσεις του Υπουργού με Πρέσβεις ξένων χωρών στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προετοίμασε τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ και στις επίσημες συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Συντόνισε επίσης τη συμμετοχή του Υπουργού στις
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τηλεδιασκέψεις υψηλού επιπέδου, που αντικατέστησαν τις συναντήσεις με φυσική παρουσία, λόγω
των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.
Καθώς το 2021, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων που
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ ανέπτυξε σημαντικό ρόλο στη διάχυση της
ενημέρωσης ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσον αφορά στις επιπτώσεις και στα μέτρα
αντιμετώπισης και διαχείρισης της πανδημίας, στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, του
Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νεολαίας.

9.1.1.1 Συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ συντόνισε τις θέσεις της Κύπρου στα θέματα προτεραιότητας της Πορτογαλικής
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2021) και της Σλοβενικής Προεδρίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021), τα οποία
συζητήθηκαν στις διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Επιτροπή Παιδείας, Ομάδα Εργασίας για τον Αθλητισμό, Επιτροπή Πολιτιστικών
Υποθέσεων, Ομάδα Εργασίας για τα Οπτικοακουστικά, Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία), σε
συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες.
Μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δράσεις ανώτατου επιπέδου, είναι η συμμετοχή του
Υπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών Εκπαίδευσης, Πολιτισμού/Οπτικοακουστικών, Νεολαίας και
Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ προετοίμασε τη συμμετοχή του Υπουργού
στα επιμέρους Συμβούλια, επίσημα και άτυπα, που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της
Πορτογαλικής και Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός, στο
πλαίσιο της Πορτογαλικής Προεδρίας συμμετείχε στα άτυπα Συμβούλια Παιδείας που
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 22 Ιανουαρίου και 19 Φεβρουαρίου 2021 και με φυσική
παρουσία στα δύο Συμβούλια Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποία
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Μαΐου 2021 και 29 και 30 Νοεμβρίου 2021.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ο Υπουργός συμμετείχε διαδικτυακά στην Τέταρτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για
την Εκπαίδευση (4th EU Education Summit), με τίτλο “Η επόμενη δεκαετία της ευρωπαϊκής
εκπαίδευσης”, στην οποία συμμετείχαν Υπουργοί, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι
υψηλού επιπέδου και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση του οράματος για
την ευρωπαϊκή εκπαίδευση της επόμενης δεκαετίας. Στη διάσκεψη, ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω
από τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση στην Ευρώπη, με έμφαση στην υλοποίηση των δύο
εμβληματικών πρωτοβουλιών, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Σχεδίου
Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (Digital Action Plan). Στο πλαίσιο της διάσκεψης διεξήχθησαν οκτώ πάνελ
συζήτησης υψηλού επιπέδου, γύρω από διαφορετικά θέματα. Ο υπουργός συμμετείχε ως ομιλητής
στο πάνελ με τίτλο «Strategies for a successful digital education transformation».
9.1.1.2 Επίσημες αποστολές στο εξωτερικό
Ο Υπουργός πραγματοποίησε τις ακόλουθες επισκέψεις, οι οποίες και συνέβαλαν στην εδραίωση των
διεθνών σχέσεων και της συνεργασίας στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΑΝ:
-

-

Στις 17 και 18 Μαΐου 2021, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας,
Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, υπό την Πορτογαλική
Προεδρία.
Στο πλαίσιο της πρώτης Διακυβερνητικής Συνάντησης Αιγύπτου-Κύπρου, που
πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, στις 4/9/2021, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
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-

-

-

και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ανώτερης Εκπαίδευσης και
Έρευνας της Αιγύπτου, κατά την οποία συμφωνήθηκε όπως επισπευσθούν οι διαδικασίες και
υπογραφεί το Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και
Επιστημονικής Έρευνας, που έχει ετοιμαστεί από τα δύο Υπουργεία.
Στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2021 επισκέφθηκε την ΑΘήνα και συναντήθηκε με την Υπουργό
Παιδείας, την Υφυπουργό, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, και τον Υφυπουργό, αρμόδιο για τα θέματα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
Στις 13 - 18 Νοεμβρίου 2021, επισκέφθηκε το Παρίσι και συμμετείχε στις εργασίες της 41ης
Γενικής Διάσκεψης ΟΥΝΕΣΚΟ, στο συνέδριο «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Αρχαίες
Γλώσσες», συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας της Γαλλίας και συζήτησαν θέματα
διμερούς συνεργασίας, συνυπογράφοντας Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα εκπαιδευτικής,
γλωσσικής και πολιτιστικής συνεργασίας για τα έτη 2021-2025. Συναντήθηκε επίσης, με την
Υφυπουργό Νεολαίας κα Sarah El Haïry, τον Πρύτανη της Ακαδημίας του Παρισιού κ.
Christophe Kerrero και τη Διευθύντρια του Ελληνικού Σπιτιού στο Παρίσι (Fondation
Hellénique) κα Maria Gravaris-Barbas.
Στις 29 και 30 Νοεμβρίου, συμμετείχε, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας,
Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό τη Σλοβενική Προεδρία.

9.1.1.3 Επίσημες επισκέψεις αντιπροσωπειών από ξένες χώρες – Συναντήσεις με ξένους
αξιωματούχους
Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Κίνας (Αύγουστος), την
Επιτετραμμένη του Γραφείου Πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Κύπρο (Νοέμβριος), τη νέα Πρέσβειρα
της Γαλλίας (Ιανουάριος), τον νέο Πρέσβη του Ισραήλ (Οκτώβριος), τον Πρόξενο της Ιαπωνίας
(Μάιος), τους Πρέσβεις του Νεπάλ και της Ρουμανίας (Σεπτέμβριος), τον νέο Πρέσβη της Ελλάδας
(Οκτώβριος), τις Πρέσβειρες της Γερμανίας, του Λιβάνου, όπως και τον Πρέσβη της Γαλλικής
Δημοκρατίας, αρμόδιο για τη Διεθνή Συνεργασία στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της Διεθνούς Συμμαχίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε
Περιοχές Συγκρούσεων (ALIPH) (Νοέμβριος).
Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τους Πρέσβεις και
επικεφαλής διπλωματικών αποστολών ξένων χωρών στην Κύπρο, με την ευκαιρία της παρουσίας
υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της 9ης
Υπουργικής Συνόδου της UNECE για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Κυκλική Οικονομία και τον Αειφόρο
Τουρισμό, που θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 5-7 Οκτωβρίου 2022. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ σε αυτή παρευρέθηκαν πέραν των
35 αξιωματούχων από Πρεσβείες και Προξενεία ξένων χωρών στην Κύπρο.

9.1.1.4 Υπογραφές Μνημονίων και Προγραμμάτων Συνεργασίας
Η υπογραφή ή η ανανέωση Διεθνών Συμφωνιών, Εκτελεστικών Προγραμμάτων και Μνημονίων
μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και αντίστοιχων κυβερνητικών φορέων, είναι μια συνήθης πρακτική ενίσχυσης και
εδραίωσης των σχέσεων με άλλες χώρες στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του
Αθλητισμού και της Νεολαίας. Το ΥΠΠΑΝ προωθεί, επίσης, τη συμπερίληψη αυτών των θεμάτων στις
τριμερείς συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, σε συνεργασία με αρμόδιες
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Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, εντός και εκτός του ΥΠΠΑΝ, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την
προώθηση των πιο πάνω.
-

-

-

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Συνεργασίας
και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο/ Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των εξετάσεων DELF SCOLAIRE, κατά το σχολικό έτος
2021-2022.
Στις 7 Οκτωβρίου 2021, υπογράφηκε, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της
Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Κύπρο, Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και
Πολωνίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και
της Νεολαίας για τα έτη 2021-2025.
Στις 16 Νοεμβρίου 2021, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου
στον τομέα εκπαιδευτικής, γλωσσικής και πολιτιστικής συνεργασίας για τα έτη 2021-2025.

9.1.1.5 Συντονισμός των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.)
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, συντόνισε την εκπροσώπηση της Κύπρου στις Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον πρώτο κύκλο του Στρατηγικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα
της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο και πέραν αυτού για τα έτη
2021-2025. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν εκπρόσωποι από όλες τις Διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ στις
ακόλουθες Ομάδες Εργασίας: Ομάδα Εργασίας για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα
(Working Group on Early Childhood Education and Care - ECEC), Ομάδα Εργασίας για τα σχολεία
(Working Group on Schools) (α) Διαδρομές προς τη σχολική επιτυχία (Pathways to School Success),
(β) Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία (Education for environmental sustainability), (γ)
Ομάδα Εργασίας για την Ανώτερη Εκπαίδευση (Working Group on Higher Education (HE), (δ) Ομάδα
Εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Working Group on Vocational Education
and Training and the Green Transition - VET), (ε) Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
(Working Group on Adult Learning – Opening Up Opportunities for All), (στ) Ομάδα Εργασίας για την
Ψηφιακή Εκπαίδευση (Working Group on Digital Education: Learning, Training and Assessment DELTA) και (ζ) Ομάδα Εργασίας για την ισότητα και τις Αξίες στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
(Working Group on Equality and Values in Education and Training). Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Ομάδων Εργασίας καθώς και συχνή
ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα το περιεχόμενο των Ομάδων. Τέλος, το
ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ εκπροσωπεί το ΥΠΠΑΝ στις Επιτροπές του Προγράμματος ERASMUS+ και
EUROPEAN SOLIDARITY CORPS.
To ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, συμμετείχε στη διαδικτυακή Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και
την Κατάρτιση στις 22 Ιουνίου 2021. Τη συνάντηση συντόνισαν οι σύμβουλοι της Γερμανίας,
Πορτογαλίας και της Σλοβενίας στο πλαίσιο του τρίο προεδρίας και σε αυτήν συζητήθηκαν θέματα που
αφορούσαν στο νέο στρατηγικό πλαίσιο διακυβέρνησης του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επίσης, συμμετείχε στη διαδικτυακή Συνάντηση Υψηλού
Επιπέδου για την Εκπαίδευση, στις 16-17 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας με
θέμα τον μηχανισμό διακυβέρνησης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
προς την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και πέραν αυτού, για τα έτη 2021-2030.
Επίσης, προετοίμασε τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
στην Τέταρτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Εκπαίδευση με θέμα “The Next Decade of European
Education, Thrive on Quality Education and Training” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9
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Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, συντόνισε την Ομάδα Εργασίας του ΥΠΠΑΝ για Ευρωπαϊκά και Διεθνή
Θέματα, η οποία συγκαλείται συνήθως δύο φορές ετησίως, με την έναρξη της εξάμηνης Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ε.Ε. από τα αντίστοιχα κράτη μέλη, Στημείωνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του
2021 την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είχε η Πορτογαλία και κατά το δεύτερο εξάμηνο η
Σλοβενία.

9.1.1.6 Θέματα Νεολαίας
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, εκπροσώπησε το ΥΠΠΑΝ στην Εθνική Ομάδα Εργασίας (Ε.Ο.Ε.), για τον
Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία, τους νέους και τις Οργανώσεις Νεολαίας. Στην Ομάδα Εργασίας,
συμμετείχε και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), όπως και το Συμβούλιο Νεολαίας, το οποίο
και προέδρευε. Θέμα των διαβουλεύσεων για το 2020 ήταν ο 9ος στόχος για την Νεολαία με θέμα
“Χώρος και συμμετοχή για όλους”.
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΟΝΕΚ, συνέβαλε στην όσο το
δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση του τομέα νεολαίας στην ΕΕ, στην Κοινοπολιτεία, στα Ηνωμένα
Έθνη κτλ. Επιπρόσθετα, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ εκπροσωπήθηκε στη Διευθύνουσα Ομάδα για την
παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, με στόχο την αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το 2022, ανακηρύχθηκε από την ΕΕ Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Εθνικός Συντονιστής για την
υλοποίηση του Έτους στην Κύπρο ορίστηκε ο Επίτροπος του Πολίτης κ. Παναγιώτης Σεντόνας.

9.1.1.7 Θέματα Αθλητισμού
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και άλλα αρμόδια
Τμήματα και Υπηρεσίες, συντονίζει, ανέκαθεν, θέματα που αφορούν στον Αθλητισμό και απορρέουν
από το έργο των διαφόρων Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών της ΕΕ και του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΚΟΑ, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, συντόνισε και συνέβαλε στην
προετοιμασία και την εκπροσώπηση του ΥΠΠΑΝ στην Τηλεδιάσκεψη Ανώτερων Αξιωματούχων της
Κοινοπολιτείας σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα ‘Αθλητισμός για Ανάπτυξη και Ειρήνη’ στις 8-9
Νοεμβρίου 2021. Επίσης, συντόνισε και συνέβαλε τη διαδικασία για συμμετοχή Εμπειρογνώμονα στις
συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας «Developing a Model Position of Trust Legislation» της
Κοινοπολιτείας που θα πραγματοποιηθούν το 2022 για την ετοιμασία μοντέλου με στόχο τη βελτίωση
της νομικής προστασίας ατόμων σε θέσεις εμπιστοσύνης στις χώρες της Κοινοπολιτείας γενικότερα.
Παράλληλα, συντονίζει και συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), την
Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και την Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ με
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των αρμόδιων οργανισμών και φορέων σε
εθνικό επίπεδο που ασχολούνται με ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα στον χώρο του Αθλητισμού.
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9.1.1.8 Παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών στη Διά Βίου Μάθηση και την
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σημαντική δράση, αποτελεί η παρακολούθηση και η μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων, ούτως ώστε να αξιοποιούνται βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία. Η
παρακολούθηση ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, σε θέματα Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και η αξιοποίηση των συναφών εργαλείων/εκδόσεων/ερευνών (π.χ. Έκθεση
Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΕΕ, Πλατφόρμα EPALE, Εκθέσεις Cedefop,
μηχανισμοί επικύρωσης μη τυπικής/άτυπης μάθησης, Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την Εκπαίδευση
Ενηλίκων, UNESCO Institute for Lifelong Learning), στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση
υφιστάμενων πολιτικών και, παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων, στη βάση εθνικών
προτεραιοτήτων, στρατηγικών στόχων και αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η ανάπτυξη
συνεργασιών και δικτύων με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε τομείς κοινής
αρμοδιότητας. Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ προωθεί παράλληλα την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχετικά
θέματα με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Βασικών
Δεξιοτήτων (European Basic Skills Network) στον οποίο είναι μέλος.

9.1.1.9 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης
Σημαντική δράση του ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, αποτελεί η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Γραφείο συμμετέχει στις Συνεδρίες της Διευθύνουσας Επιτροπής για την
Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίσης, συντονίζει και
συμμετέχει σε διάφορες άλλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΣτΕ. Το 2021, το Γραφείο συντόνισε
και προώθησε της συμμετοχής της Κύπρου στη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της
Ευρώπης για το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ευρώπης.

9.1.2 Αξιοποίηση ευκαιριών για χρηματοδότηση και συμμετοχή σε δράσεις με ευρωπαϊκή και
διεθνή προοπτική
Η εφαρμογή προγραμμάτων, η υιοθέτηση καλών πρακτικών και η μάθηση μεταξύ ομοτίμων,
αξιοποιείται από αρκετά Κράτη Μέλη της ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, για βελτίωση της
απόδοσής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ συμβάλλει στην υλοποίηση
Προγραμμάτων που προκύπτουν από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές συνεργασίες και συντονίζει ή
συμμετέχει σε ανάλογες διατμηματικές επιτροπές. Η συμμετοχή στα σχετικά έργα και δράσεις
στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση εθνικών πολιτικών, στρατηγικών στόχων και αναγκών.

9.1.2.1 Βελτίωση ικανότητας λειτουργών ΥΠΠΑΝ για αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης
από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, οργανώνει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των λειτουργών
του ΥΠΠΑΝ να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα για
υλοποίηση πολιτικών. Ο ρόλος του ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ είναι, μεταξύ άλλων, η σωστή καθοδήγηση για
στοχευμένη υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του
ΥΠΠΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συστήσει τη Διατμηματική Ομάδα Εργασίας για αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων για υλοποίηση πολιτικών του ΥΠΠΑΝ, με εκπροσώπους των
Διευθύνσεων/Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ, στους οποίους διαβιβάζεται η σχετική πληροφόρηση.
Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες και διοικητική υποστήριξη, η οποία συνδέεται με τις ευκαιρίες
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χρηματοδότησης, χαρτογραφεί την υφιστάμενη κατάσταση για σκοπούς ανατροφοδότησης, ενώ
διατηρεί ένα σημαντικό δίκτυο δυνητικών εταίρων.
Για την επίτευξη των πιο πάνω, βρίσκεται σε ισχύ, διαδικασία συμμετοχής σε ανταγωνιστικά
προγράμματα της ΕΕ, ώστε να ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες και να διασφαλίζεται η
διεκπεραίωση των απαιτήσεων των Προγραμμάτων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

9.1.2.2 Θέσπιση μηχανισμών για την Επικύρωση της μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, με θέμα «Θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης μη τυπικής και
άτυπης μάθησης και πιλοτική εφαρμογή», έχει ξεκινήσει η εργασία από τον Ανάδοχο φορέα, που θα
εργαστεί για τη διαμόρφωση μηχανισμών επικύρωσης.. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος Φορέας
βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης τεσσάρων δράσεων: (1) Ανάπτυξης του πλαισίου επικύρωσης
προσόντων για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής στους τομείς της Νεολαίας, του Εθελοντισμού και
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (2)Σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου για τους ενδιαφερόμενους φορείς
(άτομα που θέλουν να επικυρώσουν τις γνώσεις τους και φορείς που προσφέρουν προγράμματα), (3)
Ανάπτυξη μηχανισμών συμβουλευτικής καθοδήγησης και διαγνωστικής προς επικύρωση της Μη
Τυπικής και Άτυπης Μάθησης και (4) Οργάνωση συστήματος διαβούλευσης. Οι δράσεις θα
ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2022.

9.1.2.3 Λειτουργία Διατμηματικής Επιτροπής για την Παγκόσμια Εκπαίδευσης
Η Διατμηματική Επιτροπή για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του
ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ το 2009 και έκτοτε αναπτύσσει δράση, ούτως ώστε οι στόχοι της Παγκόσμιας
Εκπαίδευσης να προωθούνται με αποτελεσματικό τρόπο. Κατά το έτος 2021, η Διατμηματική
Επιτροπή για την Παγκόσμια Εκπαίδευση πραγματοποίησε συναντήσεις για συζήτηση και
προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε διαδικτυακές
συναντήσεις του Κέντρου Βορρά Νότου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.
Στις βασικές δράσεις του έτους, περιλαμβάνονται:
● Συμμετοχή στις Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την
Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE) (Απρίλιος και Νοέμβριος του 2021) και προετοιμασία
σχετικών εκθέσεων.
● Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις του Δικτύου Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Κέντρου
Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Απρίλιος και Νοέμβριος 2021).
● Πραγματοποίηση της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (15-21 Νοεμβρίου 2021).
Μετά από πρόταση του ΥΠΠΑΝ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Imagine που υλοποιείται στην Κύπρο με
την στήριξη του ΥΠΠΑΝ έλαβε το GENE Global Education Award 2020/21 για “Ποιότητα και καλή
πρακτική στην Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη”.

9.1.2.4 Λειτουργία Διατμηματικής Επιτροπής Γαλλοφωνίας
Η Διατμηματική Επιτροπή Γαλλοφωνίας, που συντονίζεται από το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, χειρίζεται όλα τα
θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΠΑΝ σε σχέση με τον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας, του οποίου η
Κύπρος είναι συνδεδεμένο μέλος από το 2006. Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ συμμετέχει ενεργά
στη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων, συντονίζοντας, παράλληλα, τη συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ
στους εορτασμούς του Μήνα Γαλλοφωνίας.
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Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στους εορτασμούς του Μήνα Γαλλοφωνίας, εξαιτίας των
ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούσαν, λόγω της πανδημίας, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις
επεκτάθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ ο “Μήνας Γαλλοφωνίας” μετονομάστηκε σε “Εποχή
της Γαλλοφωνίας”. Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ διοργάνωσε την καθιερωμένη Συνέντευξη τύπου του Υπουργού
στις 16 Μαρτίου 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το ΥΠΠΑΝ συμμετείχε στους
εορτασμούς της Γαλλοφωνίας με την προβολή της ταινίας “Παύση”, της Τώνιας Μισιαλή, στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η ταινία προβλήθηκε τηλεοπτικά μέσω του ΡΙΚ, αλλά και σε
κινηματογραφικές αίθουσες σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Επιπλέον, το ΥΠΠΑΝ μέσω της
Επιθεώρησης Γαλλικών συμμετείχε με τη διοργάνωση σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
Κύπρου, του Παγκύπριου Διασχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ,
προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού της συμμετοχής της Κύπρου στους 9ους
Καλλιτεχνικούς και Αθλητικούς Αγώνες Γαλλοφωνίας, οι οποίοι λόγω της υγειονομικής κρίσης που
προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, αναβλήθηκαν για το καλοκαίρι του 2022.

9.1.2.5 Συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, διοργανώνονται εκπαιδευτικές
επισκέψεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Λόγω της πανδημίας, οι
επισκέψεις δεν πραγματοποιήθηκαν για το 2021.
Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ είχε αναλάβει συντονιστικό ρόλο μεταξύ του
ΥΠΠΑΝ και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τα πιο κάτω προγράμματα:
- Δραστηριότητες Ευρωγνωσίας από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
- Πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European Parliament
Ambassador School (EPAS)»,
- Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία 2021.
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, συνεργάστηκε με τους πιο πάνω φορείς για τη διεξαγωγή του 5ου Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού Παραγωγής Γραπτού Λόγου, για τη Β΄ Λυκείου.

9.1.2.6 Συντονισμός της συμμετοχής του ΥΠΠΑΝ στις επιτροπές διαχείρισης των Ευρωπαϊκών
Σχολείων
Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, συντονίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στα σώματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, σε
συνεργασία με τους οικείους, για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, επιθεωρητές Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, βασική αρμοδιότητα αποτελεί η συμμετοχή του ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ στις
συναντήσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Διαχειριστικής Επιτροπής που αφορούν σε
οικονομικά θέματα και θέματα προϋπολογισμού, αναλυτικών προγραμμάτων και θέματα προσωπικού.
Το 2021, συμμετείχε σε τρεις διαδικτυακές/υβριδικές συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τον
Αύγουστο, Απρίλιο και Δεκέμβριο. Επιπλέον, συμμετέχει στη διαδικασία διεξαγωγής συνεντεύξεων και
επιλογής, τόσο του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, όσο και των
Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Βασική, επίσης, αρμοδιότητά του, είναι ο συντονισμός, σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης των αποσπάσεων
εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
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9.1.2.7 Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (European Agenda
for Adult Learning), για τα έτη 2020-2021, ανήλθε στις €166.326. Το Έργο είχε ως στόχο την ενίσχυση
των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/τριών και των ενήλικων εκπαιδευόμενων των
Επιμορφωτικών Κέντρων, μέσα από την παραγωγή κατάλληλου διαδικτυακού υλικού και γενικότερα
την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων της Κύπρου. Όλες οι πληροφορίες για το
Έργο αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο
http://www.moec.gov.cy/aethee/index.html. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε νέα αίτηση στον Οργανισμό
EACEA, η οποία και εγκρίθηκε. Το νέο Έργο καλύπτει την περίοδο Ιανουάριος 2022 - Δεκέμβριος
2023.
Επίσης, ολοκληρώθηκε το Έργο «Developing, Implementing and Monitoring Strategies for Adult
Education Providers and Adult Educators» (DIMA 2.0) της Βασικής Δράσης 2 (KA2) του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ (https://dima-project.eu/en/). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για
τα έτη 2020-2021 ανήλθε στις €18.684. Το Έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, με συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

9.1.3 Εκπόνηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης
2021-2027
Βασική αρμοδιότητα του ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ, αποτελεί η εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία της
Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ), για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με άλλα
υπουργεία και αρμόδιους φορείς. Βασικοί στόχοι της ΕΣΔΒΜ, αφορούν στην ενίσχυση της συμμετοχής
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στη διά βίου μάθηση και η μείωση της ανεργίας, κυρίως μεταξύ των
νέων. Για την εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΕΣΔΒΜ, για τα έτη 2021-2027, η οποία
αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, στο σύνολό της, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με
Διευθύνσεις/Υπηρεσίες/Τμήματα, εντός του ΥΠΠΑΝ, καθώς και με τα μέλη της Εθνικής και της
Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης. Τα μέλη των δύο Επιτροπών εγκρίθηκαν με Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάιο του 2020 (Αρ. Απόφ.: 89.482, ημερ.: 27/5/2020). Σημειώνεται ότι η
εκπόνηση και παρακολούθηση της ΕΣΔΒΜ 2021-2027 λαμβάνει στήριξη από τη Γενική Διεύθυνση
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM). Σε συνέχεια
της εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Ιουλίου του 2020 με τη
συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης Ενηλίκων (European Association for the
Education of Adults) που συντονίζει την υλοποίηση του Έργου και εκπροσώπων της Εθνικής και
Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης, το 2021 πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπροσώπους
οργανισμών και άλλων φορέων και τα πορίσματα παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακό εργαστήριο τον
Φεβρουάριο έτσι ώστε να καθοριστούν οι βασικές επιδιώξεις και οι στόχοι της ΕΣΔΒΜ. Ακολούθησε
κύκλος διαβουλεύσεων με οργανισμούς και άλλους συνεργαζόμενους φορείς κατά τη διάρκεια των
οποία διαμορφώθηκε το πρώτο προσχέδιο της Στρατηγικής μαζί με το Σχέδιο Δράσης για την
υλοποίησής της. Η Στρατηγική και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, θα οριστικοποιηθούν το 2022.

9.1.4 Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ενηλίκων
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου (ΥΠΠΑΝ), ξεκίνησε, τον
Νοέμβριο του 2021, το έργο ADULTDIGITALUP, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού
γραμματισμού των ενηλίκων με ιδιαίτερη έμφαση σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και σε
εκπαιδευτές ενηλίκων. Το έργο, που υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών
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Μεταρρυθμίσεων (Directorate-General for Structural Reform Support - DG REFORM) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και συντονίζεται από τον οργανισμό CARDET (Center for the Advancement of Research
& Development in Educational Technology), είναι ευθυγραμμισμένο με την ψηφιακή στρατηγική της
ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και το ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα νέο
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων του 2021.
Το έργο, θα προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, με σκοπό την εκπλήρωση
του πανευρωπαϊκού οράματος της ψηφιακής εποχής. Επιπλέον, βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με
τη δέσμευση και τα στρατηγικά πλάνα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
για ενίσχυση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων της Κύπρου. Οι
εργασίες του έργου ADULTDIGITALUP βασίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες:
Ενδελεχή έρευνα ανάλυσης αναγκών για τον εντοπισμό των μαθησιακών κενών των
εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο
● Ανάπτυξη ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, με βάση τις αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και στρατηγικές μικτής μάθησης,
για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων του έργου
● Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μικτής μάθησης με τη
συμμετοχή περισσότερων από 120 εκπαιδευτών ενηλίκων και οργανισμών παροχής
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο.
●

Το έργο ADULTDIGITALUP, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ τοπικών
εκπαιδευτικών οργανισμών, του ΥΠΠΑΝ καθώς και άλλων τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων, για την
εκπλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

9.1.5 Συντονισμός των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝ
Το ΓΕΔΥ/ΔΜΒΕΕ, συντονίζει τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα (ΑΒΠ) του ΥΠΠΑΝ με στόχο
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ενήλικες και παιδιά, μέσα από την καλύτερη οργάνωση
και τον συντονισμό τους, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και την
ενίσχυση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Συγκεκριμένα, έχουν ετοιμαστεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα, τόσο εντός
όσο και εκτός του ΥΠΠΑΝ, κοινά έγγραφα διαγωνισμών, κοινή μοριοδότηση και κοινή ηλεκτρονική
πλατφόρμα, για 12 από τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα. Τα μελλοντικά βήματα, αφορούν
στη διαμόρφωση κοινής μοριοδότησης και εγγράφων διαγωνισμών για τα υπόλοιπα ΑΒΠ, καθώς και
στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας τους, πάντοτε σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς
των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, το 2021, έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις τόσο με την Ομάδα Εργασίας των ΑΒΠ όσο
και με υπηρεσίες εκτός του ΥΠΠΑΝ, με στόχο τη δημιουργία κοινών εγγράφων διαγωνισμών για όλα
τα ΑΒΠ, κονής μοριοδότησης με μικρές διαφοροποιήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των
Προγραμμάτων καθώς και τη δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο για υποβολή των
αιτήσεων, όσο και για μοριοδότηση στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού τους.

9.1.6 Σύνταξη εκθέσεων/αναφορών
Από τη συμμετοχή της Κύπρου σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, τα Ηνωμένα Έθνη, η Κοινοπολιτεία, ο Διεθνής
Οργανισμός της Γαλλοφωνίας, το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Cedefop και το ReferNET κ.ά., προκύπτουν
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υποχρεώσεις για υποβολή περιοδικών ή έκτακτων εκθέσεων και αναφορών, από την πλευρά της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πιο σημαντικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν κατά το 2021, ήταν:
● Συμβολη στην Έκθεση για το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα
● Έκθεση για την πορεία υλοποίησης της Σύστασης Συμβουλίου για την επικύρωση της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης,
● Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή της Σύστασης του 1974 σχετικά με την Εκπαίδευση για
Διεθνή Κατανόηση, Συνεργασία και Ειρήνη και Εκπαίδευση σχετικά με τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες,
● Έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Ψηφίσματος «Combating intolerance, negative
stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence against persons, based on
religion or belief» του ΟΗΕ,
● Έκθεση ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την Εφαρμογή Σύστασης του 1960 με θέμα τις διακρίσεις στην
εκπαίδευση «10th Consultation on the Implementation of the 1960 Convention and
Recommendation against Discrimination in Education».
● Έκθεση ReferNet για τις Πολιτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
● Έκθεση Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο ‘Adult Education and Training in Europe’.
● Συμβολή στην Έκθεση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου για τις Πολιτικές Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2021 και στο Ερωτηματολόγιο, με θέμα ‘Micro-credentials for
labour market education and training’.

9.1.7 Ανάπτυξη συνεργασιών/δικτύων με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η μάθηση μεταξύ ομοτίμων (peer learning) από άλλα Κράτη Μέλη
της ΕΕ ή της UNESCO και ευρωπαϊκούς/διεθνείς οργανισμούς (π.χ. European Association for the
Education of Adults και European Basic Skills Network, Lifelong Learning Platform), αποτελεί μέσο για
την περαιτέρω προώθηση της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, η ανταλλαγή
καλών πρακτικών και η ανάπτυξη συνεργασίας με ευρωπαϊκούς/διεθνείς οργανισμούς όπως το
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights αποτελεί μέσο για την
προώθηση του όφελος που έχει για τον πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία η προστασία των
πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.
Παράλληλα, η ανάπτυξη συνεργασιών προωθείται και με φορείς εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε
τομείς κοινής αρμοδιότητας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ίδρυμα
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και
Στρατηγικής Πολιτικής, Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.). Προώθηση της συμμετοχής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος [International Holocaust
Remembrance Alliance, IHRA].

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

345

9.2 ΜΟΝΙΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Η Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, λειτουργεί ως θεσμός του
κράτους, από το 1977. Στα πρώτα της χρόνια λειτουργούσε κατ’ εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σήμερα λειτουργεί με πλαίσιο νόμου, ψηφισμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Διορίζεται από
τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για πενταετή θητεία. Αποτελεί το εθνικό
όργανο, το οποίο είναι και το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο Όργανο της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων.
Η ίδρυση της Επιτροπής εντάσσεται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τυποποίησης Γεωγραφικών
Ονομάτων των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον σκοπό ίδρυσής της αντιπροσωπεύει την
Κυπριακή Δημοκρατία σε Διασκέψεις (ανά πενταετία), Συνόδους (ανά διετία) και Συναντήσεις
(περιοδικώς) των Ηνωμένων Εθνών, προς υλοποίηση του Προγράμματος αυτού. Η Επιτροπή
τυποποιεί τα γεωγραφικά ονόματα της Κύπρου, ενώ παράλληλα έχει και λόγο στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Προγράμματος Τυποποίησης.
Αποστολή της Επιτροπής είναι η αντιπροσώπευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, η
τυποποίηση των ονομάτων της Κύπρου, η σύνταξη βιβλίων, που εντάσσονται σε προγράμματα των
Ηνωμένων Εθνών και η έρευνα. Η Επιτροπή παράγει έργο, το οποίο αντιπροσωπεύει την Κυπριακή
Δημοκρατία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προγραμματίζει στόχους και διερευνά προοπτικές.
Η τυποποίηση των ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβάνει δύο άξονες: την εθνική
και τη διεθνή τυποποίηση.
Εθνική Τυποποίηση είναι η ανακήρυξη του τύπου του γεωγραφικού ονόματος, ο οποίος θα
χρησιμοποιείται επισήμως. Οι τύποι που δεν ανακηρύσσονται επίσημοι, ανήκουν σε άλλα επίπεδα
ενασχολήσεων.
Διεθνής τυποποίηση για την Ελληνική Γλώσσα, η οποία δεν χρησιμοποιεί ρομανικό αλφάβητο, είναι η
κατασκευή ενός συστήματος μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό από την Εθνική
Επιτροπή και η έγκρισή του από την Ολομέλεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Το ρομανικό
σύστημα μεταγραφής κατασκευάζεται για τους ξένους, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ελληνικό
αλφάβητο, και πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις: πρέπει να αποδίδει κατά γράμμα την
ορθογραφία της ελληνικής γραφής και να είναι αντιστρέψιμο (από τη μια γραφή στην άλλη) στον
υπολογιστή. Η διεθνής τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
προϋποθέτει την εθνική τυποποίηση, της οποίας αποτελεί ακριβές πανομοιότυπο. Η μη ύπαρξη
σταθερών τοπωνυμίων και σταθερού συστήματος μεταγραφής (και αγγλοποίηση και λατινοποίησή
τους κατά το δοκούν) καταργεί αυτή την τυποποίηση.
Στο πλαίσιο της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων, εντάσσεται και η προστασία τους από
επεμβάσεις και αλλοιώσεις οιωνδήποτε άλλων, μη εξουσιοδοτημένων. Τα Ηνωμένα Έθνη, με ψήφισμά
τους κατ’ αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διακήρυξαν ότι δεν αναγνωρίζουν τοπωνύμια, που
δίνονται από όργανα, μη αναγνωρισμένα από την κυβέρνηση κράτους, αναγνωρισμένου από τα
Ηνωμένα Έθνη.
Το έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνει έργα, τα οποία προνοούνται από τα Ηνωμένα Έθνη.
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Έτσι η Επιτροπή:
1. Κατήρτισε το σύστημα μεταγραφής ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό, το οποίο εγκρίθηκε από την
Ολομέλεια της Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών. Πάνω στο σύστημα αυτό, κλειδώθηκαν τα
επίσημα τοπωνύμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία, ως διαβατήριο, μπορούν να ταξιδεύουν
και να αναγνωρίζονται, σε όλο τον κόσμο.
2. Υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη το Συνοπτικό Τοπωνυμικό Λεξικό της Κύπρου, το οποίο υπήρξε η
προϋπόθεση έγκρισης της μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό.
3. Υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη το Πλήρες Τοπωνυμικό Λεξικό της Κύπρου, το οποίο κατεγράφη στα
Πρακτικά τους, ως «The National Gazetteer of Cyprus», «splendid, excellent, perfect».
4. Υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη χάρτες της Κύπρου, διοικητικούς και τουριστικούς, και οδωνυμικούς
χάρτες πόλεων και κωμών, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, κατά την τυποποίηση των ονομάτων.
5. Υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη Κατάλογο Ονομάτων Χωρών και Πρωτευουσών (2012).
6. Υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη Αρχές Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε προσχέδιο «Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors».
7. Υποβάλλει ανελλιπώς στα Ηνωμένα Έθνη Εκθέσεις για την πρόοδο της τυποποίησης των
γεωγραφικών ονομάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
8. Κυκλοφόρησε στην Ελληνική Γλώσσα, όπως προνοείται από τα Ηνωμένα Έθνη, μπροσούρα της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα και για την
καθολική σημασία της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων.
9. Κυκλοφόρησε Οδηγό Τυποποίησης Ονομάτων προς εγχώρια χρήση των δημόσιων υπηρεσιών και
των δημόσιων ιδρυμάτων κ.ά.
10. Τυποποίησε τα οδωνύμια πόλεων, κωμών και χωριών της Κύπρου, τα οποία παραδόθηκαν προς
αυτήν.
Στους εν εξελίξει στόχους της Επιτροπής, συμπεριλαμβάνονται:
1. Ψηφιοποίηση του Πλήρους Τοπωνυμικού Λεξικού και επανέκδοσή του.
2. Επανέκδοση του Συνοπτικού Τοπωνυμικού Λεξικού της Κύπρου προς ευχερή διεθνή χρήση.
3. Πρόσαψη στο Συνοπτικό Τοπωνυμικό Λεξικό της Κύπρου χάρτη της Κύπρου προς αναπαραγωγή
από διεθνείς χαρτογραφικούς οργανισμούς και εκδοτικούς οίκους.
4. Πρόσαψη στο Συνοπτικό Τοπωνυμικό Λεξικό της Κύπρου ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου (DVD)
μετά της προφοράς των τοπωνυμίων, όπως προνοείται από το Τμήμα Προφοράς της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα.
5. Έκδοση σε τελική μορφή των Αρχών Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων στην Κυπριακή
Δημοκρατία «Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors».
6. Δημιουργία ιστοσελίδας της Επιτροπής και τοποθέτηση σ’ αυτήν του Συνοπτικού Λεξικού της
Κύπρου και άλλων πληροφοριών περί των τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στις προοπτικές της, η Επιτροπή, έχει και την καταγραφή των τοπωνυμίων της Κύπρου όλων των
περιόδων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, στη μορφή και στη γλώσσα που παραδίνονται και τη
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου. Το αρχείο αυτό θα συμβάλει στην έρευνα περί της προέλευσης, της
ιστορίας και της ετυμολογίας των τοπωνυμίων και θα βοηθήσει σε παντός είδους ακαδημαϊκές μελέτες.
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Μέρος Β΄

Πολιτισμός

1.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πρώτη υπηρεσία στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), με αποκλειστική αρμοδιότητα τον
Πολιτισμό, δημιουργήθηκε το 1965, με την ονομασία «Μορφωτική Υπηρεσία», η οποία το 1992, μετά
την αναβάθμισή της σε Τμήμα, μετονομάστηκε σε «Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών». Το Τμήμα
Πολιτιστικών Υπηρεσιών (ΠΥ), είναι ο κύριος εκφραστής της πολιτιστικής πολιτικής του Κράτους, όσον
αφορά στον σύγχρονο πολιτισμό. Έχοντας ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη των Γραμμάτων και των
Τεχνών στην Κύπρο, την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και την
προβολή των επιτευγμάτων της πολιτιστικής μας δραστηριότητας στο εξωτερικό, διαδραματίζουν έναν
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του τόπου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του Τμήματος, (περιλαμβανομένης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και του ΣΙΜΑΕ),
ανήλθε στα €15.135,076 (Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες), εξαιρουμένων των επιδομάτων που
δόθηκαν, λόγω πανδημίας.
1.1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ
1.1.1 Αποστολές Κυπριακών Λογοτεχνικών και Κυπρολογικών Βιβλίων στο εξωτερικό
Το Τμήμα απέστειλε σε πολιτιστικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, καθώς και σε
πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, σημαντικό αριθμό λογοτεχνικών και άλλων
εκδόσεων, γενικού ενδιαφέροντος, με στόχο την προβολή της Κύπρου, μέσα από έργα Κύπριων
συγγραφέων.
1.1.2 Περιοδικές Εκδόσεις
Το Τμήμα, μέσω του μέτρου με τίτλο «Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου»,
αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης αξιόλογων περιοδικών εκδόσεων που δημοσιεύουν άρθρα και
μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής
λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της Ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
Στις περιοδικές εκδόσεις που ενισχύονται οικονομικά, περιλαμβάνονται εκδόσεις που εκδίδονται στην
Κύπρο από Κύπριους εκδότες και οι οποίες έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 1 χρόνο
κυκλοφορίας.
Η αξιολόγηση των περιοδικών εκδόσεων γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
1) Την αρτιότητα της έκδοσης (καλλιτεχνική επιμέλεια και εκτύπωση),
2) Την ποιότητα του περιεχομένου τους,
3) Τη συμβολή τους στη μελέτη και την προβολή της λογοτεχνίας, των τεχνών, της ιστορίας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου,
4) Την εμβέλεια κυκλοφορίας και την τακτικότητα της έκδοσης.
Κατά το 2021, επιχορηγήθηκαν έντεκα (11) περιοδικές εκδόσεις με συνολικό ποσό €39.056.
Συγκεκριμένα, επιχορηγήθηκαν τα εξής περιοδικά: Διόραμα, Θέματα, ,Άνευ, Ανέμη, Ακτή, Νέα Εποχή,
Μικροφιλολογικά, Κυπριακή Μαρτυρία, Κυπριακή Εστία, Η Δέλτος, Στασίνος, Επιστημονική Επετηρίς
της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών και Ανεράδα.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα, μέσω του νέου μέτρου με τίτλο «Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων των
Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων», αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης περιοδικών εκδόσεων
ή εφημερίδων που δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και
γεγονότα που σχετίζονται με τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου. Στις εκδόσεις
που ενισχύονται οικονομικά, περιλαμβάνονται εκδόσεις που εκδίδονται από Κατεχόμενους Δήμους,
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Κοινότητες και σωματεία κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίες έχουν ήδη συμπληρώσει
τουλάχιστον 1 χρόνο κυκλοφορίας.
Η αξιολόγηση των περιοδικών εκδόσεων γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
α) Την αρτιότητα της έκδοσης (καλλιτεχνική επιμέλεια και εκτύπωση)
β) Την ποιότητα του περιεχομένου τους
γ) Τη συμβολή τους στην προβολή της λογοτεχνίας, των τεχνών, της ιστορίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς του κατεχόμενου Δήμου/Κοινότητας
δ) Την εμβέλεια κυκλοφορίας και η τακτικότητα της έκδοσης
Κατά το 2021, επιχορηγήθηκαν έξι (6) εκδόσεις με συνολικό ποσό €5.227. Συγκεκριμένα,
επιχορηγήθηκαν οι εξής εκδόσεις: Προφήτης Ηλίας (Μαραθόβουνος), Κοντέα Πολλών Χαρίτων Γέμει
(Κοντέα), Νιοχωρίτικη Φωνή (Νέο Χωριό Κυθρέας), Καραβιώτικα Δρώμενα (Καραβάς), Ζωδιάτικα Νέα
και Η Ζώδια (Ζώδια).
1.1.3 Αγορά εκδόσεων για τον εμπλουτισμό κυπριακών και ξένων βιβλιοθηκών
Το Τμήμα, εφάρμοσε το Μέτρο με τίτλο Αγορά Εκδόσεων για τον Εμπλουτισμό Κυπριακών και Ξένων
Βιβλιοθηκών, το οποίο αποσκοπεί στην καθιέρωση διαφανούς μεθοδολογίας επιλογής και διαδικασίας
αγοράς των εκδόσεων από τις ΠΥ . Βάσει του Μέτρου αυτού, το 2021 αγοράστηκαν 26 τίτλοι.
1.1.4 Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την ελληνική
σε ξένες γλώσσες
Με στόχο την παροχή κινήτρων για την προβολή και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο
εξωτερικό και την ενίσχυση της κινητικότητας του κυπριακού λογοτεχνικού βιβλίου και των Κυπρίων
λογοτεχνών στον διεθνή χώρο, το Τμήμα εφάρμοσε το Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων
Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εκδοτικοί
οίκοι του εξωτερικού και κυπριακοί εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι έχουν εξεύρει εταίρους στο εξωτερικό για
προώθηση των μεταφρασμένων έργων.
Οι εισηγήσεις της Επιτροπής διαμορφώνονται στη βάση του ελέγχου των εξής προϋποθέσεων:
1) Ο αιτητής τεκμηριώνει, μέσω στοιχείων και πληροφοριών που παραθέτει, ότι διαθέτει την
απαιτούμενη εμπειρία, τα επαρκή μέσα και την κατάλληλη οργανωτική υποδομή για να
προβάλει, προωθήσει και διακινήσει αποτελεσματικά την έκδοση στην αγορά.
2) Ο μεταφραστής που προτείνεται από τον αιτητή κατέχει την ελάχιστα απαιτούμενη σχετική
εμπειρία.
3) Το προς μετάφραση έργο έχει ήδη εκδοθεί στην πρωτότυπη γλώσσα (ελληνική).
4) Ο αιτητής είναι εκδοτική επιχείρηση, συγκροτημένη, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου
Το Σχέδιο καλύπτει έξοδα μετάφρασης, με ανώτατο όριο €25 ανά σελίδα και μέγιστο ποσό (οροφή) τα
€7.500 ανά έργο. Οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία διορίζεται από
τον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών για τριετή θητεία.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου εγκρίθηκε, το 2021, η επιχορήγηση της έκδοσης των ακόλουθων
δεκατεσσάρων μεταφράσεων (η γλώσσα μετάφρασης σε παρένθεση):
1) Ένα τσεκούρι στα χέρια σου, Αιμίλιος Σολωμού (Αλβανική)
2) Στο μάτι του ταύρου, Δώρος Αντωνιάδης (Αλβανική)
3) Ανατολική Μεσόγειος, Ήβης Μελεάγρου (Αλβανική)
4) Επιλεγμένα ποιήματα (1996-2021), Γιώργος Χριστοδουλίδης (Αγγλική)
5) Άκρατος γέλωτας, Ανδρέας Καραγιάν (Αγγλική)
6) Νέκυιες, αποδημίες, αποκαλύψεις, Μιχάλης Πιερής (Σερβική)
7) Ο Οστεοφύλαξ, Μάριος Μιχαηλίδης (Σερβική)
8) Ημερολόγιο μιας απιστίας, Αιμίλιος Σολωμού (Ουκρανική)
9) Η Αϊσέ πάει διακοπές, Κωνσταντία Σωτηρίου (Σερβική)
10) Ουμάμι, Δώρος Γεωργίου (Σερβική)
11) Το στραβόξυλο, Νίκος Νικολαΐδης (Ιταλική)
12) Ο Θέρσανδρος και άλλα διηγήματα, Επαμεινώνδας Φραγκούδης (Ιταλική)
13) Ποιήματα (Ανεράδα, 9η Ιουλίου κ.ά.), Βασίλης Μιχαηλίδης (Ιταλική)
14) Σπίτι, πείνα (σε ένα τόμο), Χαράλαμπος Γιάννου (Σερβική)
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1.1.5 Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
συνέχισαν,το 2021, για ενδέκατη χρονιά τη λειτουργία του σχεδίου επιχορήγησης μετάφρασης έργων
καταξιωμένων Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων λογοτεχνών από την Ελληνική στην Τουρκική και
από την Τουρκική στην Ελληνική Γλώσσα. Στόχος του Σχεδίου είναι η βαθύτερη αλληλογνωριμία των
δύο κοινοτήτων της Κύπρου μέσω της λογοτεχνίας. Οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική Συμβουλευτική
Επιτροπή. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
για έγκριση.
Κατά το έτος 2021, εξετάστηκαν επτά (7) αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2020-2021, εκ
των οποίων οι κατωτέρω 4 εγκρίθηκαν για επιχορήγηση μετάφρασης:
1.
2.
3.
4.

Yer, του Tamer Oncul (μετάφραση Nazli Lale Alatli).
Uzak Ulke: Bir Kibris Cocuklugu, του Taner Baybars (μετάφραση Νάνσυ Αντωνιάδου).
Ανθολογία ποιημάτων του Zeki Ali (μετάφραση Νάνσυ Αντωνιάδου).
Salincak, του Cenk Mutluyakali (μετάφραση Παρασκευή Χαρανά και Mehmet Emin Hikmet).

1.1.6 Εκδόσεις Πολιτιστικών Υπηρεσιών
1.1.6.1 «Κυπριακά Υφαντά: Παννία ζηλευτά της νήσου Κύπρου», της Ελένης Παπαδημητρίου
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εξέδωσαν
το 2021 την έρευνα της Ελένης Παπαδημητρίου στα Κυπριακά υφαντά.
Στη μελέτη διαγράφονται οι παραδοσιακές τεχνικές για την κατεργασία των πρώτων υλών, την ύφανση
και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες της Κύπρου κατά την περίοδο αυτή. Η κατάθεση
των κυπριακών υφαντών, στην έκδοση αυτή, απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς, αλλά και σε όσους
αγαπούν τα επιτεύγματα των λαϊκών τεχνικών μας. Ειδικότερα, στους σύγχρονους δημιουργούς τα
κυπριακά υφαντά μπορούν να εμπνεύσουν καινούργιους και πρωτόγνωρους τρόπους χρωματικών
συνδυασμών και σχεδίων, για τα δικά τους έργα.
1.1.7 Διοργάνωση Λογοτεχνικών Εκδηλώσεων στην Κύπρο
1.1.7.1 Παρουσίαση της έκδοσης «Για Τον Νίκο Ορφανίδη- Αφιέρωμα», 4 Οκτωβρίου 2021
Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Καστελλιώτισσα παρουσίαση της
έκδοσης «Για τον Νίκο Ορφανίδη – Αφιέρωμα» (Εκδ. Αίπεια, Σπίτι της Κύπρου και Πάπυρος, Αθήνα).
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η Δρ Νάντια Στυλιανού, Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ, ο Δρ Κυπριανός Λούης, Αναπληρωτής Διευθυντή των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, ο κύριος
Δημήτρης Κοσμόπουλος ποιητής και
δοκιμιογράφος και ο κύριος Πέτρος Παπαπολυβίου αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη συνέχεια υπήρξε αντιφώνηση από τον κύριο Νίκο Ορφανίδη
ενώ στο τέλος αναγνώστηκαν ποιήματα του Νίκου Ορφανίδη από τον ηθοποιό Θουκυδίδη Μηχανικό.
1.1.8 Χρηματοδοτήσεις λογοτεχνικών εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2021-2025)
Το Τμήμα χρηματοδοτεί φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα για
τη διοργάνωση λογοτεχνικών εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή
φορέων και ατόμων σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό μέσω των Σχεδίων «Στήριξη
Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων» και «Στήριξη Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών (Πρόγραμμα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021-2025). Το 2021 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 18 δραστηριοτήτων για τη
λογοτεχνία.
Από αυτές, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες (με φυσική παρουσία και/ή διαδικτυακά):
▪ Βιβλιοτρόπιο: «Συνέργειες»
▪

aRttitude: «9ο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Σαρδάμ»

▪

Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής: «Β’ Επιστημονικό Συνέδριο ΟΛΚ με τίτλο «Απ’ των
Κυθήρων τα νερά κι απ’ τους αφρούς της Κύπρος: Κωστής Παλαμάς και Κυπριακά
Γράμματα»

▪

ΛΝ Ιδεόγραμμα: «5ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Ες γην εναλίαν Κύπρον»
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▪

Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου: Λογοτεχνικά παιχνίδια 2021

▪

Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής: «Ημερίδα για το ποιητικό και πεζογραφικό έργο του
Στέφανου Κωνσταντινίδη»

▪

Βιταμίνα: «Υπό-γραφήν»

▪

Room for art: «Ο Χρυσός αιώνας της Ισπανίας, ο Θερβάντες και η Κύπρος»

▪

Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας: «Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2021»

▪

Σωματείο Παραστατικών Τεχνών Υπόγεια σκηνή: «ΔΙΣουΤοπία»

▪

Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο: «8ο Φεστιβάλ Παραμυθιού και Αφήγησης:
Προσεγγίσεις»

▪

Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο: «Κοινωνία του βιβλίου 2021: Σημείο επαφής»

▪

Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής: «Έκδοση ανθολογίας Δύο αιώνες επώνυμης κυπριακής
ποίησης (1837-2021)»

▪

Alliance Francaise de Limassol: «Paroles»

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εγκρίθηκε, επίσης, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 8 φυσικών
προσώπων στο εξωτερικό, από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επτά. Χρηματοδοτήθηκε, επίσης, η
δραστηριότητα ομάδας φυσικών προσώπων με επικεφαλής τον Μάριο Αγαθοκλέους «Βραδιά
γνωριμίας με Κύπριους λογοτέχνες στους Σταγιάτες».
1.1.9 Ενίσχυση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και
Διεθνούς Δικτύωσης
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής,
Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης, το Τμήμα χρηματοδότησε τις ανάγκες πέντε λογοτεχνικών
σωματείων για τη δημιουργία και συντήρηση επίσημης ιστοσελίδας, για την ετήσια συνδρομή τους ως
μελών σε ευρωπαϊκό ή άλλο διεθνές σώμα και για την εκπροσώπησή τους στις εργασίες ευρωπαϊκού
ή άλλου διεθνούς σώματος στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη.
1.1.10 Προώθηση και Προβολή των Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου στο
Εξωτερικό
Η εγκριθείσα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «Σχεδίου ενίσχυσης προώθησης και προβολής των
Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό» συμμετοχή του Συνδέσμου
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου της Μπολόνια αναβλήθηκε,
όπως και η ίδια η διοργάνωση, λόγω της διεθνούς πανδημίας, για το έτος 2022.
1.1.11 Διοργανώσεις/επιχορηγήσεις λογοτεχνικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό
Το Τμήμα συμμετέχει στο Δίκτυο Εθνικών Πολιτιστικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUNIC) και στις εκδηλώσεις του FICEP (Φόρουμ Ξένων Πολιτιστικών Ινστιτούτων στο Παρίσι), καθώς
και σε διεθνή φεστιβάλ για την προβολή της Κυπριακής Λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Σε αυτό το
πλαίσιο, εκπροσώπησε την Κύπρο στο πρόγραμμα του EUNIC Λονδίνου Ευρωπαίοι Συγγραφείς 2021
Νόρα Νατζαριάν. Στο 6ο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση
Ευρωπαίων Λογοτεχνών στην Κίνα εκπροσώπησε την Κύπρο η Άννα Κουππάνου, ενώ στο Φεστιβάλ
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στην Ιαπωνία εκπροσώπησε την Κύπρο η Κωνσταντία Σωτηρίου.
Στο πλαίσιο προγράμματος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λάος επιλέγηκε για
μετάφραση στη λαοτινή γλώσσα, ανάμεσα σε άλλα ευρωπαϊκά βιβλία για το περιβάλλον, το βιβλίο της
Έλενας Περικλέους Τα μυστικά του βουνού, σε εικονογράφηση της Αλεξάνδρας Χριστοδούλου
(έκδοση 2019 της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους-Διαχειριστικού Φορέα Παγκόσμιου Γεωπάρκου
UNESCO Τροόδους).
1.1.12 Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Με σκοπό τη στήριξη και ανάδειξη του λογοτεχνικού έργου των Κυπρίων συγγραφέων, το Τμήμα
εφαρμόζει τον θεσμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, μέσω του οποίου, απονέμονται τα
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

353

1.1.12.1 Τελετή Απονομής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας
Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Παλλάς η τελετή απονομής των
Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2019 και 2020. Τα βραβεία απένειμε ο Αναπληρωτής
Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Δρ. Κυπριανός Λούης. Ο κ. Ανδρέας Χατζηθωμάς, Πρόεδρος
της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2019, ανέγνωσε τα σκεπτικά
βράβευσης για τις κατηγορίες Ποίηση, Μυθιστόρημα, Διήγημα/Νουβέλα και Μελέτη
(Μονογραφία)/Δοκίμιο για τη Λογοτεχνία για τις εκδόσεις του έτους 2019 και στη συνέχεια ο κ.
Στέφανος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά
και Εφήβους για εκδόσεις 2020, ανέγνωσε τα σκεπτικά βράβευσης για τις ίδιες κατηγορίες για τις
εκδόσεις του έτους 2020. Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για
Παιδιά και Εφήβους, κ. Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, ανέγνωσε τα σκεπτικά βράβευσης για τις
κατηγορίες Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά και Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους για τα έτη
2019 και 2020, ενώ ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης
Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους, κ. Μάριος Κωνσταντινίδης, ανέγνωσε το σκεπτικό
βράβευσης για την κατηγορία Εικονογράφηση Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους για τα έτη
2019 και 2020. Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκαν σύντομες ταινίες κινητικής τυπογραφίας
που ετοιμάστηκαν για την προώθηση των βιβλίων που βραβεύτηκαν στην τηλεόραση και τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.
Απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία για εκδόσεις 2019 και 2020:
Βραβείο Ποίησης 2019:
Νάσα Παταπίου, Μελουζίνης ενώτια ή Η ωραία που έρχεται (εκδόσεις Καστανιώτη)
Βραβείο Ποίησης 2020:
Ρήσος Χαρίσης, Θάλασσα εσωτερικού χώρου (εκδόσεις Κίχλη)
Βραβείο Μυθιστορήματος 2019:
Χρίστος Κυθρεώτης, Εκεί που ζούμε (εκδόσεις Πατάκη)
Βραβείο Μυθιστορήματος 2020:
Λουίζα Παπαλοΐζου, Το Βουνί (εκδόσεις Το Ροδακιό)
Βραβείο Διηγήματος/Νουβέλας 2019:
Κωνσταντία Σωτηρίου, Πικρία χώρα (εκδόσεις Πατάκη)
Βραβείο Διηγήματος/Νουβέλας 2020:
Τίτσα Διαμαντοπούλου, Μέχρι να δω τον Άλκη (εκδόσεις Γαβριηλίδης)
Βραβείο Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου για τη Λογοτεχνία 2019:
Λουίζα Χριστοδουλίδου, Όψεις του αρχαιοελληνικού μύθου στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη
(εκδόσεις Ηλία Επιφανίου)
Βραβείο Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου για τη Λογοτεχνία 2020:
Νάντια Στυλιανού, Οδυσσέας Ελύτης-René Char: Σημείο τομής αδαμάντινο (εκδόσεις Μελάνι)
Βραβείο Λογοτεχνίας για Μικρά Παιδιά 2019:
Σάντη Αντωνίου, Η κλωστή της υπομονής (έκδοση Δήμου Αθηένου)
Βραβείο Λογοτεχνίας για Μικρά Παιδιά 2020:
Νίκος Αντωνίου, Μια μέρα μόνο (εκδόσεις Καστανιώτη)
Βραβείο Λογοτεχνίας για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους 2019:
Αναστάσιος Γεωργίου, Αναζητώντας την έμπνευση (εκδόσεις Πηγή)
Βραβείο Λογοτεχνίας για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους 2020:
Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ο θησαυρός της Θοδωσούς (Βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις)
Βραβείο Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους 2019:
Σάντρα Ελευθερίου, Ο γύρος του χρόνου με ποιήματα: Μια ανθολογία ποίησης για παιδιά
(ανθολόγος: Μαριγώ Αλεξοπούλου, εκδόσεις Μεταίχμιο)
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Βραβείο Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους 2020:
Σάντρα Ελευθερίου, Η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία (κείμενο: Μάκης Τσίτας, εκδόσεις Μεταίχμιο)
Τις Κριτικές Επιτροπές Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας αποτέλεσαν οι ακόλουθοι:
1) Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας: Γεώργιος Ανδρειωμένος, Στέφανος
Ευθυμιάδης, Σταύρος Σταύρου Καραγιάννη, Michaela Prinzinger, Ανδρέας Χατζηθωμάς.
2) Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους: Έλενα Ιωαννίδου,
Λουίζα Μαλλούρη, Μαρία Μιχαηλίδου, Γιάννης Παπαδάτος, Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα.
3) Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους:
Κωνσταντίνος Γεωργίου, Δημήτρης Κοκκινόλαμπος, Μάριος Κωνσταντινίδης Τερέζα Λαμπριανού και
Όμηρος Παναγίδης.
1.1.13 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
1.1.13.1 Κυπριακή Βιβλιοθήκη
Η λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, διέπεται από το Νόμο 51/87. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε
τέσσερα διαφορετικά κτήρια. (Τρία ενοικιαζόμενα και ένα ιδιόκτητο).
Το Κεντρικό Κτήριο (ιδιόκτητο) βρίσκεται στον προμαχώνα Ντ’ Άβιλα, δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο
Λευκωσίας στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί λειτουργούν το Δανειστικό Τμήμα, η Παιδική Βιβλιοθήκη, το
Τμήμα Περιοδικών καθώς και τα Εθνικά Κέντρα Εγγραφής Εντύπων.
Στο ανακαινισμένο κτήριο της πρώην Βιβλιοθήκης Φανερωμένης, το οποίο βρίσκεται πλησίον της
Εκκλησίας Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, λειτουργεί από τον Απρίλη του 2009 το
Αναγνωστήριο και Πληροφοριακό Τμήμα καθώς επίσης και το Τμήμα Καταλογογράφησης της
Κυπριακής Βιβλιοθήκης.
Τα Γραφεία Διοίκησης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, όπως και η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Europeana, στεγάζονται στο κτίριο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Το Τμήμα Ψηφιοποίησης, το Τμήμα
Οπτικοακουστικών Μέσων και οι Ερευνητικές Συλλογές (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας από το 1878 μέχρι σήμερα, Συλλογή Κυβερνητικών Εκδόσεων, όπως Ετήσιες Εκθέσεις
Υπουργείων, Στατιστικές Έρευνες, Μουσικές Συλλογές, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κυπριακή Βιβλιογραφία,
κ.ά.) στεγάζονται στο Κεντρικό κτίριο του ΥΠΠΑΝ.
Στην Αποθήκη έχει δημιουργηθεί Βιβλιοστάσιο για τα βιβλία που δεν μπορούν να αποθηκευτούν στα
άλλα κτήρια και Εργαστήρι Συντήρησης βιβλίων και περιοδικών. Επίσης έχει μεταφερθεί και συλλογή
Εκδόσεων των Ηνωμένων Εθνών.
1.1.13.1.1 Χωροθέτηση κτηρίου για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Το ΥΠΠΑΝ προώθησε τη χωροθέτηση για ανέγερση κτηρίου για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης,
στους χώρους της Αρχιγραμματείας (δυτικά του παλαιού κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών που
εφάπτεται της Λεωφόρου Βύρωνος. Έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η παραχώρηση
τεμαχίου γης 3000 τετραγωνικών μέτρων.
1.1.13.1.2 Πληροφοριακό Τμήμα - Αναγνωστήριο Φανερωμένης
Διαθέτει σημαντικό υλικό για έρευνα θεμάτων που έχουν σχέση με την Κύπρο και βιβλία αναφοράς,
όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, κ.ά. Στο Αναγνωστήριο υπάρχει δωρεάν πρόσβαση
στο Διαδίκτυο.
1.1.13.1.3 Τμήμα Περιοδικού Τύπου (Κεντρικό Κτήριο)
Περιλαμβάνει πάνω από 2500 τίτλους κυπριακών, ελληνικών και ξένων περιοδικών και τον ημερήσιο
τύπο σε μικροφίλμ από το 1999 μέχρι σήμερα.
1.1.13.1.4 Κέντρο Εγγραφής Εντύπων (Κεντρικό Κτήριο)
Είναι αρμόδιο για την παραχώρηση αριθμών ISBN, ISSN και ISMN για βιβλία, περιοδικά και
παρτιτούρες που εκδίδονται στην Κύπρο.
1.1.13.1.5 Κέντρο Συνεργασίας Βιβλιοθηκών (Κεντρικό Κτήριο)
Λειτουργεί κέντρο διαδανεισμού και ανταλλαγής υλικού μεταξύ βιβλιοθηκών. Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος
του Συμβουλίου των Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών (CENL), της Διεθνούς
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Ομοσπονδίας Συνδέσμων Βιβλιοθηκονόμων (IFLA) και πλήρες μέλος του δικτύου της Ευρωπαϊκής
Βιβλιοθήκης (TEL).
1.1.13.1.6 Αρχείο/Μουσείο Λογοτεχνίας
Άρχισαν οι διαδικασίες για λειτουργία του Αρχείου/Μουσείου Λογοτεχνίας. Το Μουσείο στεγάζεται στο
Κεντρικό Κτήριο του ΥΠΠΑΝ. Έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των θεματικών ενοτήτων του αρχείου
του λογοτέχνη Θεοδόση Νικολάου που έχει αποκτήσει το Τμήμα.
1.1.13.1.7 Κλάδος Διαχείρισης Ψηφιακού Υλικού
Ομάδα καταρτισμένων Βιβλιοθηκονόμων διαχειρίζεται ψηφιακό υλικό του οποίου το περιεχόμενο
μεταφορτώνεται σε ψηφιακά αποθετήρια και ακολούθως προωθείται σε Ευρωπαϊκές βάσεις
δεδομένων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, ο κλάδος
συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται σε τακτική βάση. Η διαχείριση
του ψηφιακού υλικού βασίζεται στην Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση, Φιλοξενία, Μεταφόρτωση και
Ψηφιακή διαφύλαξη του υλικού.
1.1.13.1.7.1 Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στη δημιουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας Κυπριακής
Βιβλιοθήκης (www.cyprusdigitallibrary.org.cy). Πρόκειται για Ψηφιακό Αποθετήριο το οποίο λειτουργεί
μέσω λογισμικού ανοικτού κώδικα και παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και φιλοξενίας ψηφιακών
συλλογών. Στο παρόν στάδιο η Ψηφιακή Πλατφόρμα φιλοξενεί 18 ψηφιακές συλλογές με σύνολο 956
ψηφιακά τεκμήρια τα οποία τεκμηριώνονται μέσω της σχηματικής διάταξης μεταδεδομένων Dublin
Core.
Επιπρόσθετα, η Ψηφιακή Πλατφόρμα υποστηρίζει τη δυνατότητα εφαρμογής του πρωτοκόλλου
επικοινωνίας oai-pmh (Οpen Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) το οποίο επιτρέπει
την μεταφόρτωση του περιεχομένου σε Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, με σκοπό την ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά την
Κύπρο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το λογισμικό μέσω του οποίου υποστηρίζονται τα λειτουργικά
συστήματα της Ψηφιακής Πλατφόρμας έχει τύχει αναβάθμισης προκειμένου να καταστεί δυνατή η
εγκατάσταση συγκεκριμένων εργαλείων (plugins) τα οποία επιτρέπουν την μαζική μεταφόρτωση
υλικού και ταυτόχρονα τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις του ψηφιακού περιεχομένου ώστε αυτό να
καταστεί συμβατό με συγκεκριμένα πρότυπα. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου αποσκοπεί στην
θεματική κατηγοριοποίηση του υλικού βάσει καθιερώσεων που επικυρώνονται και ενημερώνονται κατά
τακτά διαστήματα. Ταυτόχρονα μέσω των εν λόγω εργαλείων διενεργείται μαζικός έλεγχος
προκειμένου να εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις στις καταχωρήσεις υλικού. Ταυτόχρονα για τις
ψηφιακές συλλογές μεγάλου περιεχομένου που καταχωρούνται με βάση τις αρχειακές ημερολογιακές
διατάξεις έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα περιγραφικά
μεταδεδομένα για σκοπούς ευρετηρίασης και ανάκτησης πληροφοριών. Το εν λόγω μητρώο είναι σε
ηλεκτρονική διαδραστική μορφή και ενημερώνεται αυτόματα, μέσω των όποιων νέων καταχωρήσεων
γίνονται.
1.1.13.1.7.2 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Europeana”
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Europeana», από το
2008 μέχρι σήμερα. Μέσα από τον πλήρη εναρμονισμό των Ευρωπαϊκών πολιτικών που
ακολουθούνται για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη
σε συνεργασία με τη Europeana προβαίνει στην υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων που
αποσκοπούν στον περαιτέρω εμπλουτισμό των Ψηφιακών συλλογών και κατ’ επέκταση στην
προβολή σημαντικού περιεχομένου Πολιτιστικής αξίας σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ενδεικτικά έχουν υλοποιηθεί προγράμματα Παγκύπριας κλίμακας μέσω των οποίων μεταφορτώθηκαν
πέραν των εφτά χιλιάδων ψηφιακών αντικειμένων αξιοποιώντας πάντοτε τις υποδομές και την
εμπειρογνωμοσύνη τόσο της Europeana όσο και του προσωπικού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Η
μεταφόρτωση ψηφιακού υλικού προς τη Europeana γίνεται με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω
των σχετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας που υποστηρίζονται από τον Εθνικό Συσσωρευτή
Μεταδεδομένων.
1.1.13.1.7.3 Εθνικός Συσσωρευτής Μεταδεδομένων (National Aggregator)
Βάσει του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την μεταφόρτωση υλικού προς την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη «Europeana» το οποίο συνυπογράφηκε το 2012 από το ΥΠΠΑΝ και τη Europeana, μέσω
του «Data Exchange Agreement», το ΥΠΠΑΝ διαμόρφωσε τις απαραίτητες υποδομές προκειμένου να
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υλοποιείται επιτυχώς η αποστολή ψηφιακού υλικού από διάφορους Φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς
διαμέσου προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επικοινωνίας που παρέχει το λογισμικό ανοικτού κώδικα στα
πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Συσσωρευτή Μεταδεδομένων (National Aggregator). Η εν λόγω
υποδομή αποσκοπεί στην τήρηση των προβλεπόμενων σχηματικών διατάξεων των μεταδεδομένων
και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ποιότητα του υλικού που μεταφορτώνεται στην Europeana. Ο Εθνικός
Συσσωρευτής Μεταδεδομένων έχει αναβαθμιστεί τον Δεκέμβριο του 2020 μέσω του λογισμικού ΜΙΝΤ
και τυγχάνει διαχείρισης από Βιβλιοθηκονόμους της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα έχουν μεταφορτωθεί 43.217 ψηφιακά αντικείμενα στη Europeana, μέσω
του Εθνικού Συσσωρευτή και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί λόγω της συμμετοχής
περισσότερων Φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η διαχείριση του ψηφιακού υλικού μέσω του
αναβαθμισμένου συστήματος, αποσκοπεί στην παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ώστε
να καταστεί συμβατό με το μοντέλο σχηματικής διάταξης μεταδεδομένων της Europeana (Europeana
Data Model – EDM). Επιπρόσθετα εκτελούνται διαδικασίες εμπλουτισμού μεταδεδομένων
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκτηση ψηφιακού υλικού όταν αυτό
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά σε Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες όπως η Europeana. Για σκοπούς καλύτερης
οργάνωσης αλλά και σωστής διαχείρισης των ψηφιακών συλλογών ο διαχειριστής του Εθνικού
Συσσωρευτή Μεταδεδομένων εκδίδει σχετική έκθεση η οποία ενημερώνεται αναλόγως της ροής των
εργασιών που αφορούν τη μεταφόρτωση του υλικού. Στην εν λόγω έκθεση ενσωματώνονται τυχόν
ανατροφοδοτήσεις (feedback) , σχόλια και παρατηρήσεις από ομάδες διαχείρισης υλικού της ίδιας της
Europeana που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον διαχειριστή του Εθνικού Συσσωρευτή. Η έκθεση
είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.
1.1.13.1.7.4 Υλοποίηση προγράμματος Common Culture
Το πρόγραμμα Europeana Common Culture αφορά την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών
συσσωρευτών Μεταδεδομένων (National Aggregators) πολιτιστικού περιεχομένου στη Europeana με
σκοπό τη διεύρυνση της ανοικτής πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές ευρωπαϊκών Φορέων
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα συντονίζει το Europeana Foundation και συμμετέχουν 24 πάροχοι/εθνικοί
συσσωρευτές από την Ευρώπη με στόχο την αύξηση του περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στην
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, τη βελτίωση του περιεχομένου των δεδομένων και
μεταδεδομένων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τη συνεργασία των εθνικών συσσωρευτών σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, την εναρμόνιση πολιτικών, τεχνολογιών και υποδομών του δικτύου και τη
διάχυση του έργου της Europeana. To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ως
Εθνικός Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχομένου στη Europeana, συμμετέχει στο έργο μέσω του
Cyprus National e-content Aggregator.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (2019 – 2021) επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση,
ποσοτικά και ποιοτικά, του περιεχομένου που διατίθεται στη Europeana με συνεισφορά πέραν των
42.000 ψηφιακών αντικειμένων από σημαντικούς φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου.
1.1.13.1.7.5 Συμμετοχή στην ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κοινό
Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την Πολιτιστική Κληρονομιά.
Εκπροσώπηση της Κύπρου στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για υλοποίηση της Σύστασης (ΕΕ)
2021/1970 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τη δημιουργία κοινής Ευρωπαϊκής Ψηφιακής
Υποδομής για φιλοξενία δεδομένων πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης. Ως εμπειρογνώμονες
έχουν οριστεί 2 Βιβλιοθηκονόμοι και ένας Ακαδημαϊκός του ΤΕΠΑΚ. Στο πλαίσιο συμμετοχής στην
Επιτροπή οι εμπειρογνώμονες της Κύπρου έχουν παραστεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις κατά
τις οποίες υπέβαλαν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του έργου.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες άλλων χωρών, υποβλήθηκαν σχέδια ανάπτυξης
καλών πρακτικών στους τομείς της Ψηφιοποίησης και διοχέτευσης πολιτιστικού περιεχομένου με
κοινό σημείο αναφοράς την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.
1.1.13.1.7.6 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Common Language Resources and Technology
Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium CLARIN – ERIC.
Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του προγράμματος CLARIN – ERIC
από το 2019 μέχρι σήμερα και μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Πρόκειται για κατανεμημένη Ψηφιακή
Υποδομή με Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Βιβλιοθήκες από όλη την
Ευρώπη που παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία για συλλογή,
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τεκμηρίωση, συντήρηση και διαμοιρασμό ψηφιακών γλωσσικών πόρων, εργαλείων γλωσσικής
τεχνολογίας καθώς και πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος η Κύπρος συμμετείχε ενεργά σε όλες τις ομάδες εργασίας
με σημαντικές συνεισφορές και υποβολές εισηγήσεων. Ως συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν οριστεί
του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου ως συνεργάτης.
1.1.13.1.8 Το Κέντρο Συντήρησης Βιβλίου (Αποθήκη)
Το Κέντρο δημιουργήθηκε, με σκοπό τη συντήρηση των παλαιών βιβλίων και περιοδικών που διαθέτει
η Βιβλιοθήκη.
1.1.13.1.9 Κυπριακή Βιβλιογραφία
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη εξέδωσε το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας για το 2020. Το Δελτίο, που
εκδίδεται από το 1999, καλύπτει την εκδοτική παραγωγή της Κύπρου για το συγκεκριμένο έτος.
1.2 ΜΟΥΣΙΚΗ
1.2.1 Μουσικές Διοργανώσεις
Η δραστηριότητα στον τομέα της μουσικής, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την πραγματοποίηση
πολλών παραστάσεων και με διοργανώσεις διαφόρων φορέων, όπως χορωδιών, μουσικών
σχημάτων, ιδρυμάτων, σωματείων, συνδέσμων, συλλόγων, πολιτιστικών οργανισμών, μη
κερδοσκοπικών εταιρειών κ.λπ., στην υλοποίηση των οποίων η οικονομική στήριξη των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας στον τομέα
της μουσικής, το Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών επιχορηγεί, μεταξύ άλλων, χορωδίες, μουσικά
σχήματα, ιδρύματα, σωματεία, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς ομίλους και μη
κερδοσκοπικές εταιρείες για την υλοποίηση της ετήσιας δράσης τους, με την οποία ουσιαστικά
προωθούν σημαντικούς άξονες της δημόσιας κρατικής πολιτιστικής πολιτικής. Λόγω της πανδημίας
του Covid 19 και των μέτρων καταπολέμησής της, πολλές από τις διοργανώσεις δεν
πραγματοποιήθηκαν. Από τα 78 αιτήματα που επιχορηγήθηκαν, 22 διοργανώσεις ακυρώθηκαν λόγω
της πανδημίας.
1.2.1.1 Μουσικές Διοργανώσεις στην Κύπρο – Επιχορήγηση Φορέων, Ιδρυμάτων,
Καλλιτεχνών και Μουσικών Συνόλων
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και κατά το 2021, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις για τη
διοργάνωση μουσικών προγραμμάτων και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην Κύπρο, 33
πολιτιστικοί φορείς και 6 μουσικά σύνολα. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν
επιχορήγηση ήταν 60, από τις οποίες υλοποιήθηκαν οι 47.
1.2.1.2 Μουσικές Διοργανώσεις στο Εξωτερικό – Επιχορήγηση Φορέων, Ιδρυμάτων,
Καλλιτεχνών και Μουσικών Συνόλων
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες επιχορηγούν πολιτιστικούς φορείς, Κύπριους καλλιτέχνες και κυπριακές
καλλιτεχνικές ομάδες, για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή φεστιβάλ στο εξωτερικό,
καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/φεστιβάλ στο εξωτερικό. Κατά το 2021,
εγκρίθηκαν για επιχορήγηση φορείς, μουσικά σχήματα, μουσικές ομάδες, καθώς και άτομα/μουσικές
ομάδες για να συμμετάσχουν σε μουσικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Κατά το 2021, εγκρίθηκαν
επιχορηγήσεις 8 αιτήματα από πολιτιστικούς φορείς και 8 αιτήματα από καλλιτέχνες. Το σύνολο των
δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν επιχορήγηση ήταν 16, από τις οποίες υλοποιήθηκαν οι 7.
1.2.2 Επιχορήγηση για συμμετοχή σε μουσικά συνέδρια και Προγράμματα Φιλοξενίας
Καλλιτεχνών (residencies) στο εξωτερικό
Το Τμήμα επιχορηγεί Κύπριους καλλιτέχνες και μουσικολόγους για τη συμμετοχή τους σε μουσικά
συνέδρια ή συμπόσια στο εξωτερικό. Κατά το 2021 εγκρίθηκαν επιχορήγηση 2 καλλιτέχνες για
συμμετοχή σε μουσικό συνέδριο στην Ελλάδα και Πρόγραμμα Φιλοξενίας στην Ισλανδία.
1.2.3 Αγορά Ψηφιακών Δίσκων
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε μια
προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των Κύπριων μουσικών και δημιουργών, καθιέρωσαν την αγορά
των ψηφιακών τους δίσκων.
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Κατά το 2021, αγοράστηκε αριθμός ψηφιακών αντιτύπων από τους εξής μουσικούς:
1. «Catharsis», του Τρίο «Ιωάννης Βαφέας».
2. «Ήλιος της Αυκής – Sol Aurorae», του Βασίλη Φιλίππου.
3. «Younger Heart», της Eleni Era.
4. «Κκισμέττιν», του Αντώνη Αντωνίου.
5. «Η ιστορία μιας εικόνας», του Ευαγόρα Καραγιώργη.
1.2.4 Επιχορήγηση του Οργανισμού “Pafos Aphrodite Festival”
Με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 47.222 και ημερομηνία 14/01/1998, το
ΥΠΠΑΝ στηρίζει τον θεσμό του «Pafos Aphrodite Festival». Ο θεσμός αυτός είναι από τους πλέον
επιτυχημένους και συμβάλλει στην πολιτιστική αποκέντρωση, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Δυστυχώς, η διοργάνωση που θα λάμβανε χώρα τον
Σεπτέμβριο του 2021 ακυρώθηκε λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του Covid
19. Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.
1.2.5 Μουσικές Εκδόσεις και συνδιοργανώσεις
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Goethe Institut, παρουσίασαν το έργο του Κύπριου
συνθέτη Φαίδρου Καβαλλάρη «Εξώχρονο της Σαπφούς» σε 2 συναυλίες στη Λευκωσία και τη Λεμεσό
τον Απρίλιο του 2021.
1.3

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

1.3.1 Αγορά Έργων Τέχνης
Οι αγορές έργων τέχνης από το Τμήμα, γίνονται με σκοπό την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής
δημιουργίας και κυρίως τη συγκρότηση μιας Κρατικής Συλλογής έργων τέχνης μέσα από την οποία να
τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής
τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, τα έργα αυτά χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση εκθέσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και για τη διακόσμηση του Προεδρικού
Μεγάρου, των κτιρίων των πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, των Γραφείων των
Υπουργών, και των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων. Οι αγορές έργων τέχνης γίνονται βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων και σε συνέχεια εισηγήσεων της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης για
Αγορά, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του χώρου των εικαστικών τεχνών.
Κατά το 2021 οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διέθεσαν για τον σκοπό αυτό ποσό ύψους 95,310€.
Συνολικά, κατά το 2021 αγοράστηκαν 23 έργα τέχνης, με στόχο τον εμπλουτισμό της συλλογής της
Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης.
1.3.2

Κρατική Πινακοθήκη

1.3.2.1 Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης - Majestic
Η Πινακοθήκη στεγάζει σε μόνιμη βάση την Κρατική Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης. Στην
Πινακοθήκη τηρείται αρχείο καλλιτεχνών, το οποίο περιλαμβάνει βιογραφικά και εργογραφικά τους
στοιχεία, αρχείο διαφανειών και αρχείο φωτογραφιών. Λειτουργεί, επίσης, βιβλιοθήκη τέχνης, η οποία
εμπλουτίζεται συστηματικά με εκδόσεις του τομέα της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, καταλόγους
μεγάλων διεθνών εκθέσεων, μονογραφίες σημαντικών ιστορικών και σύγχρονων καλλιτεχνών κ.α.
Στην Πινακοθήκη συνέχισε και πάλι, μετά από την προσωρινή διακοπή λόγω πανδημίας, να
εφαρμόζεται κατά το 2021 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε
συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Κατά το 2021, διοργανώθηκαν στην Πινακοθήκη οι εξής εκδηλώσεις:
1) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2021:
Το θέμα που επέλεξε φέτος το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Μουσείων ήταν «Το Mέλλον των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση», το οποίο
προσκαλούσε κοινό και επαγγελματίες να διερευνήσουν τις προοπτικές, τις ανάγκες, αλλά και τον
ρόλο των μουσείων στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
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Το πρόγραμμα της Κρατικής Πινακοθήκης περιλάμβανε τα εξής:
(α) Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 - Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με παρουσίαση
διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων σε μουσεία και πινακοθήκες της Κύπρου. Η Ημερίδα
συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Πολιτιστικές
Υπηρεσίες και τη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Τεχνών και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημ Frederick. Συμμετείχαν ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Frederick, το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
καθώς και σπουδαστές/ερευνητές σε θέματα μουσειολογίας και μουσειακής εκπαίδευσης, με πολύ
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που αφορούσαν προγράμματα σε μουσεία της Κύπρου και του
εξωτερικού. Πολλοί άλλοι συντονίστηκαν διαδικτυακά για να παρακολουθήσουν την Ημερίδα.
(β) 14 Μαίου – 5 Ιουνίου 2021 - Πάμε Πινακοθήκη - «Πακέτα Τέχνης» για οικογένειες με παιδιά:
Εκπαιδευτική, εικαστική δράση για οικογένειες με παιδιά 4-12 ετών, κατά την οποία κάθε οικογένεια
μπορούσε να παραλάβει από την Κρατική Πινακοθήκη το δικό της «Πακέτο Τέχνης», με αντίγραφο
ενός έργου της μόνιμης έκθεσης, στοιχεία για το έργο, το μήνυμα του/της καλλιτέχνη προς τα παιδιά
και υλικά για να δημιουργήσουν νέα έργα εμπνευσμένα από το αυθεντικό. Τα έργα των παιδιών
φωτογραφήθηκαν στη συνέχεια και εκτέθηκαν πλάι στα αυθεντικά για το κοινό. Για τη δράση
επιλέγηκαν από τους μουσειοπαιδαγωγούς έργα των καλλιτεχνών Κώστα Ιωακείμ, Νίκου Κουρούσιη,
Ανδρέα Λαδόμματου, Μαρίας Λοϊζίδου, Γιώργου Σκοτεινού και Νίτσας Χατζηγεωργίου, οι οποίοι με
προθυμία έγραψαν γράμμα στα παιδιά που επεξηγούσε τα έργα τους, ώστε να εμπνευστούν για τη
δημιουργία του δικού τους έργου.
(β) 14 Μαίου – 5 Ιουνίου 2021 - Έκθεση έργων των παιδιών και Διαδραστικό Εργαστήρι Μουσικής:
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού την 1η Ιουνίου 2021, παρουσιάστηκε η έκθεση
των έργων των παιδιών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης «Ξαναγέννηση»
στην Κρατική Πινακοθήκη – ΣΠΕΛ και στη δράση με τα «Πακέτα Τέχνης». Τα έργα παρουσιάστηκαν
πλάι στα αυθεντικά και η έκθεση άνοιξε για το κοινό, μέχρι τις 12 Ιουνίου 2021. Το Σάββατο, 5 Ιουνίου
2021 οργανώθηκε, επίσης, στον κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης Διαδραστικό Eργαστήρι Mουσικής
για παιδιά και γονείς, με τίτλο «Η Μουσική δημιουργία μέσα από την Τέχνη», από τη
μουσικοπαιδαγωγό Χριστίνα Χαραλαμπίδου και τον τζαζ πιανίστα Μάριο Τούμπα. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να περάσουν ένα δημιουργικό και ευχάριστο απόγευμα παίζοντας μουσικά παιχνίδια,
βασισμένα στη μουσική παιδαγωγική και σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης. Εμπνευσμένα από "το
παράθυρο" του καλλιτέχνη Ανδρέα Λαδόμματου και τις χάρτινες βάρκες του Νίκου Κουρουσιή, τα
παιδιά ταξίδεψαν σε πολύχρωμες μουσικές εμπειρίες. Οι δραστηριότητες, που χωρίζονταν σε δύο
ηλικιακές ομάδες, περιλάμβαναν τη σύνδεση της τέχνης με ήχους, τη φαντασία, την κίνηση και τον
αυτοσχεδιασμό με διάφορα μουσικά όργανα.
Οι πιο πάνω δράσεις, υλοποιήθηκαν με την καθοδήγηση/επιμέλεια της Συμβούλου Εκπαίδευσης Έφης
Πηλαβά, της εκπαιδευτικού Τερέζας Μαρκίδου και των μουσειοπαιδαγωγών Βάλιας Ματσεντίδου,
Έλενας Παναγιώτου και Κυριάκου Θεοχάρους. Οι δράσεις είχαν πλήρη προσέλευση και προβλήθηκαν
μέσω των πλατφορμών των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Κρατικής Πινακοθήκης και του Τμήματος
Αρχαιοτήτων (συντονιστής τοπικής Επιτροπής ICOM). Μετά από παράκληση των σχολείων, τα
«Πακέτα Τέχνης» ταξίδεψαν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, υπό την καθοδήγηση της Συμβούλου
Εκπαίδευσης Έφης Πηλαβά και των εκπαιδευτών που συμμετείχαν στις δράσεις.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, η Πινακοθήκη δέχθηκε περίπου 3000 επισκέπτες.
1.3.2.2 Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ
Κατά το 2021 συνεχίστηκε το πρόγραμμα λειτουργίας της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης –
ΣΠΕΛ), στο νέο, ανακαινισμένο χώρο έναντι της Πύλης Αμμοχώστου στην Παλιά Λευκωσία.
Κατά το 2021, παρουσιάστηκαν εκεί οι εξής εκδηλώσεις:
1) «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - Η επιστροφή 219
Έργων Τέχνης από την Τουρκοκυπριακή στην
Ελληνοκυπριακή Κοινότητα» (16 Ιουνίου 2020 – 30 Απριλίου 2021):
Η έκθεση «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η οποία παρουσίαζε τα 219 έργα τέχνης που επεστράφησαν, μετά από
46 χρόνια, από την Τουρκοκυπριακή στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα, στο πλαίσιο των μέτρων

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

360

οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, έλαβε νέα
παράταση και συνεχίστηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.
Η έκθεση παρατάθηκε εκ νέου λόγω μαζικής παράκλησης του κοινού και δεδομένου ότι οι περιορισμοί
της πανδημίας του ιού COVID-19 είχαν επιβάλει το κλείσιμο της Κρατικής Πινακοθήκης – ΣΠΕΛ για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η νέα παράταση επέτρεψε σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων
να επισκεφθούν την έκθεση - στα πλαίσια των μέτρων προστασίας που προβλέπονταν στα
υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας - καθώς και την παράταση των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνταν από τις αρχές Φεβρουαρίου 2021.
2) PAST-FORWARD: STAVROS ECONOMOU UNARCHIVED (12 Ιουνίου – 30 Οκτωβρίου 2021):
Η αναδρομική έκθεση του Σταύρου Οικονόμου, αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του
έργου του σημαντικού αυτού Κύπριου μοντερνιστή αρχιτέκτονα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη
πρακτική του μέσα από την ενεργοποίηση και πολυμεσική παρουσίαση του αρχιτεκτονικού του
αρχείου. Η έκθεση αποτέλεσε μια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου
Κύπρου και του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου.
Μετά από παράταση ενός μηνός, η έκθεση Past-forward: Stavros Economou Unarchived, έκλεισε για
το κοινό το Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021, έχοντας φιλοξενήσει μια σειρά από παράλληλες
εκδηλώσεις και δράσεις που περιλάμβαναν ξεναγήσεις, αρχιτεκτονικά και εικαστικά εργαστήρια,
διαλέξεις, καθώς και δημόσιες παρουσιάσεις/ συζητήσεις, με τη συμμετοχή του κοινού:
1.
ΤΡΙΤΗ, 31.8.21 «Πόλη, Πολίτες και Κλιματική Κρίση»:
Ομιλήτρια: Μαρίνα Νεοφύτου (Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου)
2.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 4.9.21 «Επανα-οικειοποιήσεις του Μοντέρνου»:
Συντονιστής: Μιχάλης Σιούλας (Μέλος Docomomo Κύπρου). Ομιλητές: Έμιλυ Σιάντου, (Αρχιτέκτονας)
«Η αξία της Κυπριακής Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής» / Μαρία Χατζημιχαήλ, (Ερευνητική Συνεργάτιδα,
Τμ.
Πολιτικών
Μηχανικών
και
Μηχανικών
Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο
Κύπρου)
«Επανοικειοποιήσεις του Μοντέρνου: Από ποιους και με ποιο τρόπο; Ζητήματα ιδιοκτησίας και
επανάχρησης» / Πέτρος Φωκαΐδης, (Αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
«Επιστρέφοντας στο Μοντέρνο» / Σωκράτης Στρατής, (Αρχιτέκτονας/Πολεοδόμος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου) «Η Πόλη σε Αχρηστία»
3.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17.9.21 «Το Aρχιτεκτονικό Αρχείο: Πρακτικές Καταγραφής, Συλλογής και
Έκθεσης»:
Συντονίστρια: Πόπη Ιακώβου (Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου). Ομιλητές:
Παναγιώτα Πύλα (Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου) «Ιστορίες του παρόντος:
Κριτικές επανατοποθετήσεις στο Μοντέρνο» / Πέτρος Φωκαΐδης, (Αρχιτέκτονας, Επίκουρος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) «Αρχειοθετώντας τον Κυπριακό Μοντερνισμό» / Léa-Catherine
Szacka (Assistant Professor, University of Manchester, 2021-2022 Academic Guest, ETH-Zurich)
‘Practices Display: Between Surrogates and Images’
4.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24.9.21 «Ψηφιακά Εργαλεία και Πρακτικές Συμμετοχικότητας στην
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά»:
Συντονιστής: Γεώργιος Αρτόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής, Ινστιτούτο Κύπρου). Ομιλητές: Aaron
Sprecher (Associate Professor, Associate Dean for Graduate Studies, Technion Israel Institute of
Technology, Israel)
& Eytan Mann (PhD Candidate, Technion Israel Institute of Technology, Israel) ‘Augmenting
Architectural Heritage - the Modern Ruins of Wadi Salib’ / Mahyar Hadighi (Assistant Professor,
Director of Historic Preservation, Texas Tech University, USA) & NIloofar Zolghadrasli (Researcher,
Texas Tech University, USA) ‘Application of Shape Grammar theory to Modern Architectural Heritage:
from Bauhaus to Levant’ / Αγιάτις Μπενάρδου (Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα) ‘Commemorating difficult heritage
through immersive technologies: The case of Block 15 of the Haidari Concentration Camp’ / Γεώργιος
Αρτόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής, Ινστιτούτο Κύπρου) ‘Reconstructing contested places of Modern
architecture: a virtual environment for the exploration of inaccessible heritage’.
5. ΣΑΒΒΑΤΟ, 25.9.22 Εργαστήρι Τσιμεντογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ:
Συντονίστρια: Μαρίνα Χριστοδουλίδου (Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια). Εμπνευσμένο από τις
συνέργειες αρχιτεκτονικής και τέχνης των Σταύρου Οικονόμου και Χριστόφορου Σάββα για την ένταξη
τσιμεντογραφιών σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια του πρώτου, πραγματοποιήθηκε στην ΣΠΕΛ
εργαστήρι τσιμεντογραφίας, με τον εικαστικό Αριστοτέλη Δημητρίου. Η τσιμεντογραφία είναι μια μορφή
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τέχνης που εξάσκησε αρχικά ο Κύπριος καλλιτέχνης Χριστόφορος Σάββα κατά τη δεκαετία του 1960
και η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το εργαστήρι
επεδίωξε να προσφέρει μια δημιουργική εισαγωγή στη μοναδική αυτή τεχνοτροπία, μέσω της
κατασκευής ενός ομαδικού έργου. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ
«Τσιμεντογραφία–Cementography» των Σύλβια Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου, που αφορούσε στη
συνέχιση της τεχνοτροπίας αυτής μέσα από τη δουλειά του Κύπριου καλλιτέχνη Κώστα Οικονόμου και
τη διαδικασία δημιουργίας των τελευταίων έργων του.
2) «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ» - Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του παιγνιδιού, μέσα από τις σπάνιες
συλλογές του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. (18 Δεκεμβρίου 2021 – 30 Απριλίου 2022)
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ εγκαινιάστηκε
μια μοναδική έκθεση ιστορικού παιγνιδιού, με τίτλο ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ.
Ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών που παρουσιάστηκε στην έκθεση, αποτελεί μέρος της σπάνιας
συλλογής παιχνιδιών του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. (Σύνδεσμος Οργανωμένων Φιλολογικών και Ιστορικών
Αρχείων).
Η έκθεση αποτέλεσε την μεγαλύτερης κλίμακας παρουσίαση ιστορικού παιγνιδιού στην Κύπρο μέχρι
σήμερα και απευθυνόταν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η συναρπαστική αυτή περιήγηση στόχευε στο
να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εφήβων, διεγείροντας την
περιέργειά τους, προσκαλώντας ταυτόχρονα τους μεγαλύτερους σε ένα ταξίδι στην παιδικότητά τους,
αναπολώντας παιχνίδια εποχής και εξερευνώντας τα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Η έκθεση ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ - μια συνεργασία του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. με το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας-Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Μουσείο Παιγνιδιών Αραδίππου πλαισιώθηκε από παράλληλες εκδηλώσεις όπως εργαστήρια, ξεναγήσεις και παρουσιάσεις.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου, ο χώρος δέχθηκε περίπου 5000 χιλιάδες επισκέπτες.
1.3.2.3 Ίδρυση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου (ΜΟ.Σ.Τ Κύπρου)
Με στόχο την καλύτερη διαφύλαξη, παρουσίαση, ανάλυση και προώθηση της Κυπριακής Τέχνης του
20ου και 21ου αιώνα, σε τοπιλό και διεθνές επίπεδο αλλά και την εγκαθίδρυση μιας θεμελιώδους,
συμμετοχικής πλατφόρμας που να ενθαρρύνει τη μάθηση, την έρευνα και τον κριτικό διάλογο γύρω
από την τέχνη και τον πολιτισμό, το Τμήμα προωθεί τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Κύπρου (ΜΟ.Σ.Τ Κύπρου). Πρόκειται για μια ριζική θεσμική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας οι
υφιστάμενες μουσειακές υποδομές –οι δύο χώροι της Κρατικής Πινακοθήκης (Majestic και ΣΠΕΛ) στη
Λευκωσία και το Μουσείο Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό– αναμένεται να ενταχθούν και να
λειτουργήσουν υπό το νέο νομικό καθεστώς του ΜΟ.Σ.Τ Κύπρου.
Για τη διαμόρφωση του καταλληλότερου μοντέλου λειτουργίας και διαχείρισης του Μουσείου, κρίθηκε
αναγκαία η διεξαγωγή ειδικής μελέτης, η οποία ανατέθηκε στο Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας
και Μουσειολογίας του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, μετά από
Διαγωνισμό.
Κατά το 2021, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους,
εργάστηκαν προς ολοκλήρωση του προσχεδίου Νομοσχεδίου, οι πρόνοιες του οποίου θα διέπουν την
ίδρυση και λειτουργία του ΜΟ.Σ.Τ Κύπρου. Εργάστηκαν, παράλληλα, για την προώθηση των
διαδικασιών που θα πρέπει να προηγηθούν της διαβούλευσης με το Υπ. Οικονομικών και της
έγκρισης και υποβολής του προσχεδίου στον Γενικό Εισαγγελέα για τον νενομισμένο νομοτεχνικό
έλεγχο, σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικής Εγκύκλιου Επιστολής του Υπ. Οικονομικών που στάληκε τον
Φεβρουάριο του 2021. Η Εγκύκλιος αυτή παρέθετε τα στάδια (συνολικά 8 στάδια σε 2 φάσεις) που
πρέπει να ακολουθούνται από τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία πριν την υποβολή εισήγησης
προς το Υπ. Συμβούλιο για τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτά
ορίζονται στον Νόμο Πλαίσιο (βλ. πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 96 του περί της
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (20(Ι)/2014). Ως εκ
τούτου, οι εργασίες συνεχίζονται σε αυτό το νέο πλαίσιο.
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1.3.3

Προβολή της σύγχρονης Κυπριακής τέχνης στο εξωτερικό

1.3.3.1 17η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας
Από τις 22 Μαΐου μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2021 διεξήχθη η 17η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της
Μπιενάλε Βενετίας με γενικό θέμα «How Will We Live Together?». Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη
διοργάνωση με την επιμελητική πρόταση «Anachoresis: Upon Inhabiting Distances», την οποία
εκπόνησε ομάδα αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Νάσιο Βαρνάβα και Ήρα Σαββίδου και τους
ανεξάρτητους επιμελητές Ευαγόρα Βανέζη και Μαρίνα Χριστοδουλίδου. Πρόκειται για την όγδοη
συνεχή συμμετοχή της Κύπρου στον διεθνή αυτό θεσμό, η οποία, όπως και όλες τις προηγούμενες
φορές, υλοποιήθηκε ως συνδιοργάνωση μεταξύ του Τμήματος και του οργανωμένου φορέα των
Κύπριων αρχιτεκτόνων (Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου).
Εμπνευσμένη από τον όρο «anachoresis», όπως τον περιγράφει ο Roland Barthes και μέσω
διαφορετικών πλαισίων, όπως η φιλοσοφία και η λογοτεχνία, η πρόταση της Κύπρου υποδηλώνει
ιδιόρρυθμες εκφάνσεις της συμβίωσης, ανοίγοντας μια διεπιστημονική συζήτηση για τη δυναμική της
αρχιτεκτονικής να διαμορφώνει τους ρυθμούς συμβίωσης και, κατ’ επέκταση, της «κατοίκησης»
κοινωνικοπολιτικών και χωρικών αποστάσεων. Η έκθεση παρουσίασε την ιδέα ενός
αρχιτεκτονήματος-τραπεζιού, το οποίο λειτουργεί ως χειρονομία-καταλύτης για την ενοποίηση
συλλογικών λειτουργιών και κοινωνικοτήτων. Στόχος ήταν η θεμελίωση μιας επαυξημένης επίγνωσης
των ρευστών φυσικών αλλά και κοινωνικών διαστάσεων της συλλογικότητας σήμερα.
Στο πλαίσιο της κυπριακής συμμετοχής διεξάχθηκε ανοικτό κάλεσμα για νέες πρακτικές και
συνεργασίες. Οι επιλεγείσες επί μέρους προτάσεις διερευνούν και οραματίζονται χώρους και
κοινωνικά περιβάλλοντα μέσα από τον φακό της συλλογικότητας, της ανάπλασης του αστικού και του
οικιακού τοπίου, του queerness, του παιχνιδιού, της αρχιτεκτονικής παράδοσης, της τεχνολογίας και
του εικονικού χώρου. Τα αντιπροσωπευτικά μοντέλα των προτάσεων θα ενσωματωθούν στο
αρχιτεκτόνημα του τραπεζιού. Σε συνάφεια με τον πολυτομεακό χαρακτήρα της πρότασης, βρήκαν,
επίσης, χώρο έκφρασης και πειραματισμού ο σχεδιασμός ήχου, σε συνεργασία με τον Γιάννη
Χριστοφίδη, και οι επιτελεστικές δράσεις (performance), σε χορογραφία του Μιχάλη Θεοφάνους και
της Γεωργίας Τέγου, στο πλαίσιο της έρευνας dance-as-design. Σημαντική υπήρξε και η παρουσία του
κυπριακού περιπτέρου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι συντελεστές κοινοποιούσαν
αποσπάσματα της έρευνας τους.
1.3.3.2 Συμμετοχή σε δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης για την Μπιενάλε Νέων
Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου
Η Διεθνής Ένωση των Νέων δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου BJCEM (= Association
Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l’ Europe et de la Méditerranée), είναι ο
οργανωτικός φορέας του ομώνυμου θεσμού (Μπιενάλε Νέων). Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο το
οποίο σήμερα αριθμεί περί τα 46 μέλη (Κυβερνητικούς Φορείς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Μουσεία Σύγχρονης και Μοντέρνας Τέχνης, Ιδρύματα και Πολιτιστικούς Οργανισμούς της ευρύτερης
Ευρω-Μεσογειακής περιοχής) από 15 χώρες. Η BJCEM ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 με σκοπό την
προώθηση των δια-πολιτισμικών σχέσεων των νέων δημιουργών, πέρα από πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά και στενά γεωγραφικά σύνορα. Η Κύπρος είναι εκ των ιδρυτικών μελών του δικτύου και
συμμετέχει στις εργασίες του μέσω του Τμήματος.
Από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, έλαβε χώρα η 19η Μπιενάλε Νέων Δημιουργών
Ευρώπης και Μεσογείου («MEDITERRANEA 19»), η οποία φιλοξενήθηκε στον Άγιο Μαρίνο
παρουσιάζοντας έργα 70 καλλιτεχνών από 21 χώρες της Μεσογείου> Τα έργα ενέπιπταν σε ένα
ευρύτατο φάσμα τομέων και πρακτικών (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, performance, site-specific
εγκαταστάσεις, έργα βίντεο και ήχου).
Έχοντας ως τίτλο της το θέμα «School of Waters», η «MEDITERRANEA 19» οραματίστηκε την
Μπιενάλε ως ένα προσωρινό σχολείο εμπνευσμένο από πειραματικές παιδαγωγικές, που προκαλούν
δημιουργικά τις υπάρχουσες καλλιτεχνικές, επιμελητικές και ερευνητικές μορφές και επιδίωξε να
αποτελέσει ένα συλλογικό εργαλείο για την αποδόμηση των στερεοτύπων που προέρχονται από την
ευρωκεντρική ερμηνεία της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της επικέντρωσης στην υλική και
συμβολική φύση του νερού, από γεωπολιτική αλλά και οικολογική οπτική.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

363

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη «MEDITERRANEA 19» με τις εικαστικές δημιουργούς Ελένη
Οδυσσέως και Μαρίνα Ξενοφώντος, ενώ, επιπροσθέτως, είχε παρουσία και στην ομάδα επιμελητών
της διοργάνωσης, όπου συμμετείχαν οι επιμελητές Denise Αραούζου και Θεόδουλος Πολυβίου.
1.3.3.3 Επιχορήγηση δραστηριοτήτων Κυπρίων καλλιτεχνών στο εξωτερικό (παρουσίαση
ατομικών εκθέσεων, συμμετοχή σε θεσμοθετημένες και ad hoc εικαστικές διοργανώσεις
και συμμετοχή σε προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residencies)
Πέρα από την οργάνωση των επίσημων κρατικών συμμετοχών, το Τμήμα επιχορήγησε, κατά τη
διάρκεια του 2021, Κύπριους καλλιτέχνες για την παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων στο εξωτερικό και
για τη συμμετοχή τους σε σημαντικές διεθνείς εικαστικές διοργανώσεις και ομαδικές εκθέσεις.
Ενδεικτικά, η περίπτωση της 9ης Μπιενάλε Κεραμικής και Υάλου στην πόλη Bornholm της Δανίας
(«European Glass Context 2021»), στην οποία έλαβε μέρος ο εικαστικός δημιουργός Γιώργος
Παπαδόπουλος, αποσπώντας το πρώτο βραβείο.
Επίσης, στο πλαίσιο του εξειδικευμένου σχεδίου TRANSIT, μέσω του οποίου επιδιώκεται η
ενθάρρυνση της κινητικότητας (mobility) των καλλιτεχνών στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και η
δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών, επιχορηγήθηκε αριθμός καλλιτεχνών για τη συμμετοχή τους σε
Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών / Residencies. Κατά το έτος 2021 χρηματοδοτήθηκαν:
1. Η Λητώ Κάττου για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών «Paganico
Sabino x T293» στην Ιταλία,
2. Η Κυριακή Κώστα για τη συμμετοχή της σε Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών του
Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού στην Τήνο,
3. Ο Ορέστης Λαζούρας για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών «Ergo
Collective» στην Αθήνα,
4. Η Μαρίνα Ξενοφώντος για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών
«Fiminco Foundation» στο Παρίσι,
5. Η Ελένη Οδυσσέως για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών του
«British School» στη Ρώμη,
6. Ο Γιάννος Οικονόμου για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών «NES
Artist Residency» στην Ισλανδία,
7. Η Χριστίνα Παπακυριακού, για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών
«LIA» στη Λειψία,
8. Η Τατιάνα Φεραχιάν, για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών «Drawing
Research Residency» στο Παρίσι
1.3.4 Επιχορήγηση Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών και άλλων εικαστικών φορέων
Το Τμήμα επιχορηγεί τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), καθώς και
άλλων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης ομάδων δημιουργών, τόσο επαγγελματιών όσο και
ερασιτεχνών, όπως του σωματείου Εικαστικοί Καλλιτέχνες Κύπρου, των Κυπρίων Χαρακτών, του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και
Τεχνικών Θεάτρου.
Επίσης, εντός του 2021 επιχορηγήθηκαν για δραστηριότητές τους, φορείς, όπως: η Σχολή-Μουσείο
Χαρακτικής Χαμπή, το Ίδρυμα Πιερίδη, οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες Undo Point Contemporary Arts
και P.S. ARTIST LED PROJECTS, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου και ο Πολιτιστικός
Σύνδεσμος NeMe.
1.3.5 Καλλιτεχνική φωτογραφία
Στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, το Τμήμα επιχορήγησε και κατά
το 2021 τη δραστηριοποίηση του Σωματείου για την Καλλιτεχνική Φωτογραφία «ΦΩΤΟΔΟΣ».
1.3.6 Εμπλουτισμός των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης
Με βάση τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με
Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο του 2009 [Ν. 57(Ι)/2009], ο κάθε κρατικός φορέας
(συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) έχει την ευθύνη προκήρυξης
δημόσιου διαγωνισμού για τον εμπλουτισμό δημόσιου κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται από τον
φορέα, για τη μόνιμη στέγαση ή προσφορά υπηρεσιών, με έργα τέχνης.
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Κατά το 2021 τελεσφόρησαν επτά διαγωνισμοί ως ακολούθως:
1. Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δερύνειας
2. Β΄ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου
3. Γ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δερύνειας
4. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φρενάρους
5. Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου
6. Λανίτειο Γυμνάσιο και
7. Νηπιαγωγείο Κιτίου
1.3.7 Δημιουργία πολιτιστικού χωριού Λέμπας
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπ’ αρ. 66.652 και ημερομηνίας
03.01.2008, το ΥΠΠΑΝ προκήρυξε, τον Απρίλιο 2016, ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη
Δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας. Ο διαγωνισμός τελεσφόρησε τον Ιούλιο του 2016 με την
επιλογή –από σύνολο σαράντα συμμετοχών– της πρότασης της κοινοπραξίας SCZS ARCHITECTS
(αρχιτέκτονες Σπύρος Σπύρου, Χάρης Χριστοδούλου, Αγγελική Ζησιμοπούλου και Χάρης Σολωμού).
Το κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου ενσωματώνει τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται
από το Κυπριακό Κολέγιο Τέχνης –το οποίο είχε ιδρύσει και διηύθυνε ο αείμνηστος καλλιτέχνης Στας
Παράσκος– και θα διαλαμβάνει, στην πλήρη του ανάπτυξη, τη δημιουργία εργαστηρίων για
καλλιτέχνες, εργαστηρίων για εκπαιδευτικά προγράμματα και ξενώνων διαμονής.
Εντός του έτους 2021, προκηρύχθηκαν οι προσφορές για τη δημοπράτηση των κατασκευαστικών
εργασιών και, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, υπεγράφη η σχετική
σύμβαση έργου, με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης τον Σεπτέμβριου του 2023.
1.3.8 Επιτροπή Μνημείων
Η Επιτροπή Μνημείων έχει εγκαθιδρυθεί με τον Νόμο 79(I)/2006 και λειτουργεί υπό την προεδρία των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, που έχουν
και την ευθύνη της. Απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παροχή
συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, αναφορικά με την ανέγερση ή
τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η
απαραίτητη πολεοδομική άδεια / έγκριση.
Κατά το 2021 η Επιτροπή Μνημείων εξέτασε περί τις 50 περιπτώσεις ανέγερσης Μνημείων που
αφορούσαν σε αγνοούμενους, αιχμαλώτους και πεσόντες κατά τους Ελληνοκυπριακούς
απελευθερωτικούς ή αντιστασιακούς αγώνες, προσωπικότητες του πνεύματος, της τέχνης και της
ιστορίας της Κύπρου. Βάσει των γνωματεύσεων της Επιτροπής Μνημείων, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες
μπορούν να επιχορηγούν ανεγέρσεις μνημείων που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.
1.4 ΧΟΡΟΣ
Το Τμήμα στηρίζει με πολλαπλούς τρόπους την ανάπτυξη του χορού στον τόπο μας, μέσα από
διάφορες δράσεις, διοργανώσεις και προγράμματα.
1.4.1 Βασικοί στόχοι
Οι βασικοί στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής του Τμήματος, στον τομέα του έντεχνου χορού, είναι:
1) η στήριξη της έρευνας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από την ενθάρρυνση τόσο της
ομαδικής, όσο και της ατομικής πρωτοβουλίας,
2) η υποκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού για τον χορό μέσα από τη σωστή επιμόρφωση και
πληροφόρηση,
3) η προώθηση της εκπαίδευσης της νεολαίας σε θέματα κλασικού και σύγχρονου χορού,
4) η προβολή του καλλιτεχνικού δυναμικού στον τομέα του χορού στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
και
5) η ενθάρρυνση ανταλλαγών, επαφών και συνεργασιών των καλλιτεχνών μας με καλλιτέχνες
άλλων χωρών.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται, μέσω της ενίσχυσης και στήριξης, με επιχορηγήσεις των πολιτιστικών
φορέων και ατόμων που ασχολούνται με τον χορό και αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα αυτό
με επιχορηγήσεις.
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1.4.2 Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου
Η Πλατφόρμα αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό, ο οποίος θεσπίστηκε από τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ με σκοπό τη δημιουργία και παρουσίαση στο κοινό νέων έργων σύγχρονης
χορογραφίας. Ειδικότερα, η Πλατφόρμα φιλοδοξεί να προσφέρει, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο
πλαίσιο, ευκαιρίες στους χορογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για να πειραματιστούν
με νέες μορφές έκφρασης και να δημιουργήσουν καινούργια έργα.
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση της 21ης Πλατφόρμας Χορογραφίας
Κύπρου με το Θέατρο Ριάλτο και οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου
2021 στη Λεμεσό. Έργα τους παρουσίασαν οι: Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Χάρης Κούσιος, Ανδρομάχη
Δημητριάδου Lindahl, Αντώνης Αντωνίου, Ρόζα Μαρία Πάντζη, Milena Ugren Κούλας, Μαρία
Γερασίμου, Λουίζα Αβράαμ, Μαρία Κασάπη, Άντρια Μιχαηλίδου, Άννη Χούρη, Χάμιλτον Μοντέιρο και
Πάνος Μαλακτός.
Όπως κάθε χρόνο, το κυρίως πρόγραμμα της Πλατφόρμας πλαισιώθηκε από σειρά παράλληλων
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, κάτω από τον γενικό
τίτλο «Dance throughout the year». Σε αυτά τα πλαίσια, παρουσιάστηκαν στη Στέγη Σύγχρονου Χορού
Λεμεσού τρεις ταινίες χορού του Δημήτρη Χειμώνα, των Ζωής Ελευθερίου και Φοίβου Βασιλείου, και
των Νεφέλη Κεντώνη και Μαρίτας Αναστάση. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με το
κοινό με θέμα «Χορογραφώντας το τώρα: πραγματικότητες και εντυπώσεις».
Το βραβείο «Νέου Χορογράφου» για το 2021 απονεμήθηκε στην Άννη Χούρη για το έργο «Non binary
project 0100111001000010», για την πρωτοτυπία, την καλλιτεχνική αρτιότητα, την ευρηματικότητα, το
χιούμορ και το αισθητικό αποτέλεσμά του.
1.4.3 Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου
Με πρωτοβουλία του Τμήματος και με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση
του κοινού, όσον αφορά τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις που κυριαρχούν στον τομέα του σύγχρονου
χορού, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού διεξάγεται από το 1998, σε ετήσια βάση. Το φεστιβάλ
διοργανώνεται σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο και τις πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο.
Το 23ο Φεστιβάλ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 4 Ιουνίου έως τις 23 Ιουνίου 2021,
μετατέθηκε, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τον Ιούνιο του 2022.
1.4.4 Showcase Χορογραφίας Κύπρου
Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου, αποτελεί νέο θεσμό ο οποίος στοχεύει στην παρουσίαση
επίλεκτων χορογραφικών έργων τα οποία χορογραφούνται και παρουσιάζονται στην Κύπρο, εντός
περιόδου 2 ετών. Ειδικότερα, το Showcase αποσκοπεί στο να προσφέρει ευκαιρίες στους
χορογράφους που δημιουργούν στην Κύπρο να παρουσιάσουν, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, τα έργα
τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και οργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, οι
οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι προσπάθειες των
Κύπριων χορογράφων για διεθνή προβολή, με στόχο την παρουσίαση των έργων τους στο εξωτερικό.
Παράλληλα, μέσω της διοργάνωσης προσφέρεται η ευκαιρία να παρουσιάζονται εκ νέου τα πιο
αξιόλογα χορογραφικά έργα και να προβάλονται στο τοπικό κοινό.
Το 1ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου 2020, πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2020 στη
Λεμεσό. Το 2ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου 2022 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 13 Μαρτίου
2022.
1.4.5 Πρόγραμμα για Ενίσχυση της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Χορού –
«Τερψιχόρη»
Το πρόγραμμα «Τερψιχόρη», στοχεύει στην στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και έρευνα
στον τομέα του σύγχρονου χορού. Το 2021 επιχορηγήθηκαν έξι χορογράφοι/ομάδες σύγχρονου
χορού:
1) Λία Χαράκη: A future to die for
2) Χάρης Κούσιος: 17000
3) Ρούλα Κλεοβούλου: Grey
4) Έλενα Αντωνίου: Landscape
5) Πέτρος Κονναρής: Performing Silence
6) Μαρία Καμπέρη: Κοκόνες
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1.4.6 Επιχορηγήσεις Εκδηλώσεων Χορού στην Κύπρο και στο Εξωτερικό στο Πλαίσιο του
Προγράμματος «Πολιτισμός 2021-2025»
Το Τμήμα επιχορηγεί ομάδες χορού και χορογράφους για την παραγωγή νέων χορογραφικών έργων
και την οργάνωση δράσεων στον τομέα του χορού στην Κύπρο, καθώς και τη συμμετοχή ομάδων
χορού, χορευτών και χορογράφων σε διεθνή φεστιβάλ και συνέδρια στο εξωτερικό μέσω του Σχεδίου
Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού (Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021-2025). Το 2021
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 41 αιτήσεων για δραστηριότητες που υποβλήθηκαν από ομάδες χορού,
χορευτές και χορογράφους. Συγκεκριμένα, επιχορηγήθηκαν οι εξής 16 φορείς για δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και το εξωτερικό:
1) Στέγη Χορού Λεμεσού για το Open House Festival, το In contact with και το πρόγραμμα
φιλοξενίας Moving the new,
2) Στέγη Σύγχρονου Χορού Λευκωσίας για το On-bodies Dance, Movement & Performing Arts
Festival, το πρόγραμμα φιλοξενίας Αrtists in progress και το πρόγραμμα επιμόρφωσης
Educating the future,
3) Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε για τα έργα: Κλαυσίγελως, Η τελευταία διαθήκη του πατέρα μου και
Διάττοντες.
4) Βιταμίνα για το έργο Blurred,
5) CN Dance Lab για το Dance Waves Festival, το Moving Images International Videodance
Festival, και το D-AIR (Dance artists in residency)/collections
6) Διάσταση για το έργο Αφιέρωμα στον Andy Warhol,
7) Arttitude για το έργο Tomosynthesis,
8) Echo Arts για τα έργα Breathing eye, και Κομπτον Μακένζυ 27 & Προμηθέως 18
9) Nothing to Declare για το έργο Έγκατα και για φιλοξενία καλλιτεχνικής έρευνας στην Αυστρία.
10)Ασώματες Δυνάμεις για το έργο Εικών/Αναπαραστάσεις και για το αφιέρωμα 25 χρόνια
Ασώματες Δυνάμεις
11)Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας για τις δράσεις: Σεμινάριο νεοκλασικού και κλασικού χορού,
Knowing the part, present and future
12)Catherine για το έργο Adieu
13)Dance Cyprus για το έργο Disruption
14)Εν Δράσει για το έργο Who cares, και την μικρού μήκους ταινία χορού (dance film)
Ποσειδωνίες (working title)
15)Αμφίδρομο για το έργο Void spaces
16)Mitra Χοροθέατρο για το έργο Κήποι της Αμμόχωστος, το αφιέρωμα Μια βραδιά με την ομάδα
Μήτρα/ σύννεφο πάνω από το κεφάλι μου και το Fusion dance – σεμινάριο σύγχρονου χορού
1.4.7 Επιχορηγήσεις ομάδων φυσικών προσώπων και μεμονωμένων φυσικών προσώπων
Επιχορηγήθηκαν 11 ομάδες φυσικών προσώπων και φυσικά πρόσωπα για δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
1.4.8 Στέγες Χορού Λεμεσού και Λευκωσίας
Το 2021 άρχισε η προετοιμασία νέου, αναβαθμισμένου, πλαισίου στήριξης των Στεγών Χορού
Λεμεσού και Λευκωσίας, για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών και την επιχορήγηση των
δραστηριοτήτων τους σε ετήσια βάση.
1.4.9 Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας
Στα πλαίσια στήριξης του κλασικού χορού και σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψαν οι
Πολιτιστικές Υπηρεσίες με το Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας για την οικονομική ενίσχυση της υλοποίησης
μιας παραγωγής ενός έργου κλασικού μπαλέτου ανά έτος κατά την περίοδο 2019-2023,
επιχορηγήθηκε η παράσταση Sleeping Beauty, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, στις 21, 22 και 23 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
1.4.10 Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής,
Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής,
Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης, χρηματοδοτήθηκαν η Στέγη Χορού Λευκωσίας, η Στέγη Χορού
Λεμεσού και το Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας.
1.4.11 Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού Νέας Κίνησης
Διοργανώθηκε φέτος στη Λεμεσό, για 18η συνεχή χρονιά, από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου 2021, το
Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου,
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το οποίο επιχορηγείται από το ΥΠΠΑΝ. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε σε διάφορους υπαίθριους
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στο κέντρο της Λεμεσού. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν οι
εξής ομάδες και χορογράφοι: Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Milena Ugren Κούλας, Ελεάνα Χαραλάμπους,
Μαρία Κασάπη, Αρετή Χουρδάκη και Julia Brendle.
1.5 ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, προώθησαν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στον Τομέα του
Παραδοσιακού Πολιτισμού, τομέας που γνωρίζει σημαντική και συνεχή ανταπόκριση, σε επίπεδο
φορέων και ατόμων. Για το 2021, οι επιχορηγήσεις έγιναν στα πλαίσια του νέου προγράμματος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Υποπρόγραμμα Παραδοσιακός Πολιτισμός – Στήριξη δραστηριοτήτων για τη
διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας και του Παραδοσιακού Πολιτισμού. Στόχοι του
προγράμματος είναι:
1. Η ενθάρρυνση της καταγραφής, έρευνας και προβολής στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομίας και των Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκφράσεων.
2. Τη μεταβίβαση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (εκμάθηση, εκπαίδευση, έρευνα) μέσα
από συμμετοχικές προσεγγίσεις.
3. Η στήριξη της κινητικότητας και της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας και των Παραδοσιακών
Πολιτιστικών Εκφράσεων, τη δημιουργική προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα και την
καλλιέργεια της πρόσληψής τους ως ζωντανής κληρονομιάς σε διαρκή εξέλιξη.
Ανάμεσα στους φορείς που επιχορηγήθηκαν φέτος ήταν: ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, το Ίδρυμα
Φοίβου Σταυρίδη, το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και το Ίδρυμα Λαόνα. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Στήριξαν επίσης τους εξής θεσμούς: Σεμινάρια Λαϊκών Χορών του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού
καθώς και την εκπαιδευτική δραστηριότητα «Λευκαρίτικο Κέντημα – Πηγή Έμπνευσης» του Ιδρύματος
Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους Επαρχίας Λάρνακας.
1.6 ΘΕΑΤΡΟ
Βασικοί στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στον τομέα του θεάτρου,
είναι η ενθάρρυνση καινοτόμων δράσεων στον τομέα του θεάτρου, η αναβάθμιση του ενδιαφέροντος
του κοινού για τη θεατρική δημιουργία και η προβολή του κυπριακού καλλιτεχνικού δυναμικού στο
εξωτερικό.
Tα τελευταία χρόνια, η δραστηριότητα στον τομέα του θεάτρου παρουσιάζει συνεχή αύξηση, η οποία
εκδηλώνεται με τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, θεατρικών εργαστηρίων και άλλων δράσεων
από διάφορους φορείς και ομάδες. Το Τμήμα στηρίζει τις προσπάθειες αυτές που είναι εν δυνάμει
φυτώρια νέων ταλέντων και σημαντικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Φέτος οι επιχορηγήσεις
παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Υποπρόγραμμα Θέατρο - Στήριξη
Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης.
Ανάμεσα στους φορείς που επιχορηγήθηκαν φέτος ήταν: το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, τα
θέατρα και οι θεατρικές ομάδες Αντίλογος, Δέντρο, ΕΝΑ, ΕΘΑΛ, Ειδεκανού, Μασκαρίνι, Πολιτιστικός
Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, Σατιρικό, Άπειρο Alpha Square, Enact, Anyhow, Hamm, Point To,
Σόλο για Τρεις, Άπειρο, Θεατρική Πορεία Λεμεσού, Τέρψη, Χώρα, Υπόγεια Σκηνή.
Επιχορηγήθηκαν επίσης δράσεις ομάδων φυσικών προσώπων, όπως των Πόπης Αβραάμ, Σταματίας
Γκρέκο, Νεόφυτου Νεοφύτου, Κύρου Παπαβασιλείου, Άγι Παΐκου, Φανής Πέτσα, Κώστα Σιλβέστρου,
Τάκη Χριστοφάκη, Αντρέι Γκρουπά, Μαρίας Φιλίππου, Εβίτας Ιωάννου, Βασιλικής Αντρέου,
Ευάγγελου Γκέτου, Τζούλης Γρηγορίου, Γιόλας Κλείτου, Ιωάννας Κορδάτου, Θέμιδας Νικολάου,
Μαρίας Σωκράτους, Ελένης Οδυσσέως, Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, Ονησίφορου Ονησιφόρου.
Παρ’ όλη τη συνέχιση της πανδημίας, το 2021 εκδηλώθηκε περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή
σε δράσεις στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, επιχορηγήθηκαν τρεις καλλιτέχνες για συμμετοχή σε δράσεις
στο εξωτερικό: η ηθοποιός Χρυστάλλα Χατζηαδάμου για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο «Η
μέθοδος Τερζόπουλου» στην Αθήνα, οι Achim Wieland, σκηνοθέτης και Μάριος Ιωάννου, ηθοποιός
για συμμετοχή στα Φεστιβάλ Torino Fringe Festival και International Alternative Theatre Festival
(Montenegro) με το έργο τους «Tea Ceremony».
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1.6.1

«Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2021»

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία, το Κυπριακό Κέντρο του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Φιλοξενεί ξένες και κυπριακές
θεατρικές παραγωγές αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας και έχει καθιερωθεί ως ένας από
τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου.
Μετά την περσινή ακύρωση της διοργάνωσης, λόγω της πανδημίας, το 2021 το Φεστιβάλ επέστρεψε
δυναμικά. Στη φετινή διοργάνωση, συμμετείχαν πέντε θεατρικά σχήματα από Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία
και Κύπρο παρουσιάζοντας παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
και στο Αμφιθέατρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, από τις 2 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου 2021.
Συγκεκριμένα, η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε την κωμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες σε
μια πρωτότυπη εκδοχή σύγχρονης, λαϊκής οπερέτας σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία
Μαριάννας Κάλμπαρη. Η παράσταση ήταν μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας.
Από την Ελλάδα, φιλοξενήθηκε, επίσης, το έργο Ιππείς του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του
διακεκριμένου χορογράφου και σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Ρήγου.
Από το Ισραήλ, συμμετείχε Jerusalem Khan Theatre με τη σοφόκλεια τραγωδία Αντιγόνη σε
σκηνοθεσία του Udi Ben Moshe, ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του Ισραήλ.
Εκ μέρους της Κύπρου, στο Φεστιβάλ συμμετείχει η παραγωγή της Roads and Oranges Film
Productions με την τραγωδία του Ευριπίδη Μήδεια σε σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη Knutsen και με τη
Στέλα Φυρογένη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τέλος, από την Ιταλία συμμετείχε η παραγωγή του Associazione Culturale Dide Di Michele Dio και του
Fahrenheit 451 Teatro με την τραγωδία του Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης σε σκηνοθεσία του
πολυβραβευμένου Daniele Salvo.
1.7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΚΥΠΡΙΑ 2021»
Το Διεθνές Φεστιβάλ «Κύπρια 2021», διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με μεγάλη επιτυχία
στα πλαίσια του οποίου παρουσιάστηκαν 15 παραγωγές υψηλού επιπέδου, από την Κύπρο και το
εξωτερικό, σε 41 συνολικά παραστάσεις, με συντελεστές από την Κύπρο, την Ελλάδα, Ισραήλ,
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία.
1.7.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021
Αναλυτικά, στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, εντάχθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΟΛΑ ΣΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ με τον Luigi Ciotta (Ιταλία)
2. PISSOURIN με τους Monsieur Doumani (Κυπρος)
ΘΕΑΤΡΟ
1. Ο ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΓΩΝΙΚΟ ΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΡΒΙΛ, (Κύπρος)
2. ΒΑΚΧΕΣ, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη με τους Άκη Σακελλαρίου, Οδυσσέα
Παπασπηλιόπουλο, Ιωάννα Παππά κ.α (Ελλάδα)
3. ΡΟΟΥΖ, με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη (Κύπρος)
4. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, με τον Γρηγόρη Βαλτινό (Ελλάδα)
ΜΟΥΣΙΚΗ
1. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, (Κύπρος)
2. ΑΠΟ ΤΗΝ SWING ΣΤΗ BEPOP, (Κύπρος - Ισραήλ)
3. ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, με τους Encardia και τις Anna Cinzia Vilani και Claudia Giannotta
(Ελλάδα - Ιταλία)
4. Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (Ελλάδα)
5. HISTORIA DE UN AMOR, με τη Βάκια Σταύρου (Κύπρος)
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ΧΟΡΟΣ
1. SALEMA REVISITED του Αντώνη Φωνιαδάκη (Ελλάδα)
ΠΑΙΔΙΚΕΣ / ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΡΕΜΑ ΤΗΣ ΣΑΒΕΛ, της Μαρίνας Μιχαηλίδου - Καδή, (Κύπρος)
ΟΠΕΡΑ
1. ΑΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ, του Άντη Σκορδή (Κύπρος, Ελλάδα)
2. ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Βάσου Αργυρίδη (Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο)

1.8

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

1.8.1 Στόχοι
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, έχοντας επίγνωση της δύναμης της κινηματογραφικής τέχνης, της
σπουδαιότητάς της στη διαμόρφωση και διάπλαση των σύγχρονων κοινωνιών, της τεράστιας
πολιτισμικής και διαπολιτισμικής της αξίας αλλά και των πολύπλευρων ωφελημάτων που μπορεί να
προσφέρει στην οικονομία και αγορά μιας χώρας, έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στις
διάφορες πτυχές που τον συγκροτούν, όπως είναι η παραγωγή ταινιών, η κινηματογραφική παιδεία, η
επαγγελματική κατάρτιση και η προσφορά κινήτρων για ξένες παραγωγές.
1.8.2 Παραγωγή Ταινιών
Σε συνέχεια τις σταδιακής άρσης των αυστηρών μέτρων που επιβλήθηκαν κατά της Πανδημίας και
που επηρέασαν αρνητικά την πορεία των κυπριακών παραγωγών, ορισμένες ταινίες ολοκλήρωσαν τα
γυρίσματά τους εντός του 2021 και ξεκίνησαν την φεστιβαλική τους πορεία.
Μετά από σχετική ανακοίνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, η Συμβουλευτική Επιτροπή
Κινηματογράφου εισηγήθηκε και ο Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας ενέκρινε
37 Προτάσεις από τις 73 που είχαν κατατεθεί. Συνοπτικά εγκρίθηκαν προτάσεις 11 για Συγγραφή
Σεναρίου ταινίας Μεγάλου Μήκους Χαμηλού Προϋπολογισμού, 5 για Ανάπτυξη Φακέλου Παραγωγής
ταινίας Μυθοπλασίας Χαμηλού Προϋπολογισμού, 5 για Ανάπτυξη Φακέλου Παραγωγής ταινίας
Μυθοπλασίας Υψηλού Προϋπολογισμού, 1 για Ανάπτυξη Φακέλου Παραγωγής ταινίας Ντοκιμαντέρ
Μικρής Διάρκειας, 12 για παραγωγή ταινίας Μικρού Μήκους εκ των οποίων 2 Κινούμενου Σχεδίου και
1 Μειοψηφική Συμπαραγωγή.
Επίσης, από το Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών εγκρίθηκαν οι ταινίες «Buffer Zone» του
Σάββα Σταύρου (Μικρού Μήκους), «The Stray Story» της Χριστίνας Γεωργίου (Ντοκιμαντέρ), «Το Λίον
ένει το πολλύν» του Ανδρέα Πάντζη (Ντοκιμαντέρ) και «Αντίο Κοπρόσκυλλα» του Αντρέα Κυριάκου
(Μεγάλου Μήκους).
Εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν οι ταινίες:
Μεγάλου Μήκους
1) «.DOG» (ex. Brothers) της Γιάννας Αμερικάνου
2) «Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις» του Στέλιου Καμμίτση
3) «Patchwork» του Πέτρου Χαραλάμπους.
4) «Κοιλάδα των Ρόδων» του Χριστόφορου Ροδίτη
Μικρού Μήκους
1) «Τελετουργίες της Ανοιξης» (ex. Λυχναφής) του Γιώργου Τσαγκάρη. (Κινούμενο Σχέδιο)
2) «Α Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου
Ντοκιμαντέρ
1) «Every Sunday» (ex.Miss Asia Cyprus) της Καίτης Παπαδήμα
2) «The Stary Story» της Χριστίνας Γεωργίου (ανεξ.)
Σε τελικό στάδιο μεταπαραγωγής βρίσκονται οι ταινίες μεγάλου μήκους:
1) «ΙΜΑΝ» του Κυριάκου Τοφαρίδη και Κόριννας Αβρααμίδου
2) «Η Μονοκατοικία», του Ιωακείμ Μυλωνά
3) « Κάμπια, Νύμφη, Χρυσαλλίδα» του Κύρου Παπαβασιλείου
4) «Ο Ηλιακός μας» (Ντοκιμαντέρ) του Πανίκου Χρυσάνθου
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Προ γυρισμάτων βρίσκονται οι ταινίες μεγάλου μήκους:
1) « Africa Star» του Άδωνη Φλωρίδη
2) «Οι Αδιεκπεραίωτοι» του Μιχάλη Χαπέσιη
3) «Μπρός Γκρεμός» της Στελάνας Κληρή
4) «Αντίο Κοπρόσκυλλα» του Αντρέα Κυριάκου (ανεξ)
5) «Ιρις» της Μυρσίνης Αριστείδου
6) «Κοινό Καλό» του Σπύρου Χαραλάμπους
Σε ανάπτυξη παραγωγικού σχεδίου βρίσκονται οι ταινίες μεγάλου μήκους:
1) «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ
2) «Γκιζέμ» της Στελάνας Κληρή
3) «Δωδεκάμερο» των Νικόλα Κουρουμτζή και Μήνου Παπά
4) «Άξιος» (ex. η απαγωγή της Θείας Αναστασίας) του Χρήστου Γεωργίου
5) «Ανατολική Μεσόγειος» της Αλίκης Δανέζη Κνούτσεν
6) «Μαρισέλ» Ηλία Δημητρίου
7) «Η Αδικη Ζωή της Β. Μπελούτση» του Στέλιου Καμμίτσης
8) «Νάλα και Στέλα» Τώνιας Μισιαλή
9) «The Well» του Μάριου Πιπερίδη
10) «Ο 1ος Κύπριος Αστροναύτης» του Σταύρου Παμπαλλή
11) «Νύχτα των Ταύρων» του Αντρέα Πάντζη
12) «Βασίλης Μιχαηλίδης» του Θωμά Καλλή (Ντοκ)
Σε ανάπτυξη συγγραφής σεναρίου βρίσκονται οι ταινίες μεγάλου μήκους:
1. «Γιάννης» του Κύρου Παπαβασιλείου
2. «Πώς Περάσαμε τα Χριστούμενα» του Άδωνι Φλωρίδη
3. «Σόφη» της Βαγγελιώς Σουμέλη
4. «My name is Illy» της Γιάννας Αμερικάνου
5. «Εκτροπή» του Μαρίνου Καρτίκκη
6. «Το αδηφάγο Τέρας μέσα μου» της Ντάινας Παπαδάκη
7. «Μπέλ Ετουάλ» του Σπύρου Χαραλάμπους
8. «Μια Χαρά» του Σάιμον Φαρμακά
9. «Εκσκαφείς» της Αργυρώς Νικολάου
10. «The Dimlight of the blue-green planet» των Sholeh Zahraei & Kamil Saldun
11. «Shibboleth» της Αλεξάνδρας Ματθαίου
Σε τελικό στάδιο μεταπαραγωγής βρίσκονται οι ταινίες μικρού μήκους:
1) «Μικρός Κυνηγός» του Ντίνου Γρηγορίου
2) «Ταξί» του Κωνσταντίνου Νικηφόρου
3) «ΔΤ» του Πάρη Ελ Σαήτ
Σε παραγωγή βρίσκονται οι ταινίες μικρού μήκους
1) «Cyprus Soil Mafia» Πάρις Ερωτοκρίτου
2) «Paint Me A Lie» Anthony Petrou
3) «Pillars» του Ανδρέα Δημητρίου
4) «Πακιστανός» του Χρίστου Ζένιου
5) «Adoption is an option» της Χριστίνας Τρύφωνος
6) «Back room blues» του Αντρέα Κυριάκου
7) «Τσικιτιγκλόν» του Μάριου Μεττή
8) «Γάλα τριαντάφυλλο» του Κων/τίνου Πατσαλίδη
9) «Εν βράδυ με εξεγέρσεις» του Ανδρέα Σειτάνη
10) «Μεγάλες Ημέρες» του Κων/τίνου Γιαλλουρίδη
11) «The weaver» του Γιώργου Τσαγγάρη
12) «Μεσούτ» των Αλεξία Ρόιτερ & Μιχάλη Καλοπαίδη
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ταινίες ντοκιμαντέρ:
1) «Tracking» του Αντρέα Κυριάκου
2) «The Vessel» της Σοφίας Αναστασίου
3) «Bubble A Squeak» του Ορέστη Λάμπρου.
4) «Death of a format» του Μάριου Λιζίδης
5) «Μνήμη Γλυκιά Πατρίδας» Σταύρου Παπαγεωργίου
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ταινίες Μειοψηφικής Συμπαραγωγής:
1) «Memory Reloadet» των Πάνο Παππά και Δέσποινα Χαραλάμπους
2) «Μediterranean Fever» της Maha Haj
3) «Γιάντες / Wishbone» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου
1.8.3

Διακρίσεις σε Φεστιβάλ

1.8.3.1 Βραβεύσεις/Συμμετοχές σε Διεθνή Φεστιβάλ
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2021:
Συμμετείχαν οι ταινίες «.DOG» της Γιάννας Αμερικάνου, «Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις» του
Στέλιου Καμμίτση και «Patchwork» του Πέτρου Χαραλάμπους. Η ταινία « .DOG» της Γιάννας
Αμερικάνου απέσπασε το Special Youth Jury Award. Επίσης συμμετείχαν οι βραβευμένες μικρού
μήκους κυπριακές ταινίες «Α Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, «Every Sunday» της
Καίτης Παπαδήμα και «Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτε» της Βαγγελιώς Σουμέλη (ανεξάρτητη
παραγωγή)
Στο Cross Roads, συμμετείχαν οι Αλεξάνδρα Ματθαίου και η παραγωγός της Τώνια Μισιαλή με την
ταινία (project), SHIBBOLETH, και απέσπασαν 2 σημαντικά Βραβεία: Αλεξάνδρα Ματθαίου: Two
Thirty-five Production Award και η Τώνια Μισιαλή το Βραβείο Best Producer’s Network of the Cannes
FF Accreditation
Φεστιβάλ Δράμας 2021:
Συμμετείχαν οι μικρού μήκους ταινίες: «Α Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, «Every Sunday»
της Καίτης Παπαδήμα, «Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτε» της Βαγγελιώς Σουμέλη (ανεξ.) και
«Exploitation» της Μαρίνας Σιμεού (ανεξ.). Η ταινία «Every Sunday» της Καίτης Παπαδήμα έλαβε το
Βραβείο ντοκιμαντέρ. Η ταινία «A Summer Place» έλαβε το Βραβείο Drama Queer και Τιμητική
διάκριση καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Μαίρη Μηνά πρωταγωνίστρια της ταινίας. Τέλος, η
Βαγγελιώ Σουμέλη έλαβε το Βραβείο Σεναρίου για την ταινία της «Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα».
Διεθνώς:
«Κοιλάδα των Ρόδων» του Χριστόφορου Ροδίτη έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
Berlin International Art Film Festival 2012 - Βραβείο καλύτερης ταινίας, Βραβείο
σκηνοθεσίας, Βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας, Βραβείο ερμηνείας καλύτερης ηθοποιού,
Βραβείο μουσικής
Black Swan International Film Festival Sixth Season (Ινδία) - Βραβείο σκηνοθεσίας,
Βραβείο καλύτερης ταινίας, Βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού,
Βραβείο καλύτερης ηθοποιού, Βραβείο μουσικής
Barcelona International Film Festival - Βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας
Calcutta International Cult Film Festival 22nd Season - Bραβείο πρωτοεμφανιζόμενου
σκηνοθέτη, Διάκριση καλύτερης ταινίας
Singapore World Film Carnival Festival 22nd Season - Bραβείο σκηνοθεσίας, Βραβείο
διεύθυνσης φωτογραφίας, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού, Βραβείο καλύτερης ηθοποιού,
Βραβείο μουσικής
Επίσημες Συμμετοχές:
Semi Finalist στο Montreal Independent Film Festival 2021 (fall season selection), Official
selection στο International 75o Cinema Festival of Salerno, Finalist στο Boden International
Film Festival Σουηδία, Επίσημη συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού
Κινηματογράφου στη Βαρκελώνη.
«Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις» του Στέλιου Καμμίτση έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
Best Screenplay Award - Beijing IFF 2021
FISCHER Audience Award for a Greek film – “Michael Cacoyannis” Award
FISCHER Audience Award for a Meet the Neighbors competition section film - Thessaloniki
IFF 2021
Best screenplay KASHISH Mumbai International Queer Film Festival
Επίσημες Συμμετοχές:
Mardi Gras FF Sydney 2021, Melbourne Queer FF 2021, Roze Filmdagen 2021, Santa
Barbara IFF 2021, Outshine Miami 2021, FIRE!! Mostra Internacional de Cine Gai i Lesbià
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2021, Lovers IFF 2021, CINEDAYS Festival of European Film 2021, KASHISH Mumbai
International Queer FF (online) 2021, Beijing IFF 2021, Humen FF 2021, Guadalajara IFF
2021, MIX Copenhagen 2021, Raindance IFF 2021, Seoul Pride IFF 2021, Thessaloniki IFF
2021
«Patchwork» του Πέτρου Χαραλάμπους έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
Επίσημες Συμμετοχές
55ο Διεθνές Φεστιβάλ Karlovy Vary, Σεπτέμβριος 2021 – Παγκόσμια Πρεμιέρα / Διαγωνιστικό
EAST OF THE WEST.
62ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 29o Φεστιβάλ Κινηματογράφου RAINDANCE 2021, Ην.
Βασίλειο, 2021 / 3α Arabs Critics Award, Cairo Int. Film Festival, Αίγυπτος 2021, 35ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Braunschweig, Γερμανία, 2021 / Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Pune, Ινδία 2021 .
«Every Sunday» της Καίτης Παπαδήμα έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
44ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας / Βραβείο Ντοκιμαντέρ
27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας / Ειδική
Μνεία Ντοκιμαντέρ
62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (με βραβευμένες της Δράμας)
Επίσημες Συμμετοχές
27th Sarajevo Film Festival, 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, 5ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ WIFT GR 50/50 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, 15ο Beirut Shorts
International Film Festival
«ΤΗΕ STRAY STORY: A DOGUMENTARY” της Χριστίνας Γεωργίου έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
Fort Lauderdale International Film Festival, Florida - Νοέμβριος 2021 (Διεθνής Πρεμιέρα)
Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ταινίας Τεκμηρίωσης (Audience Award for Best Documentary)
California Indies - Δεκέμβριος 2021 - Βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Δημιουργού (Best Female
Filmmaker Award
Docs without Borders Film Festival - Δεκέμβριος 2021 (Διεθνής Πρεμιέρα) Εύφημος Μνεία
στην
κατηγορία
"άγρια
ζωή/φύση/ζώα" (Special
Mention
in
the
category
"wildlife/nature/animals)
Επίσημες Συμμετοχές
Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού - Αύγουστος 2021 (Παγκόσμια Πρεμιέρα) - Μη
διαγωνιστικό φεστιβάλ, Miami Indie Film Awards - Δεκέμβριος 2021, Toronto Independent
Film Festival of Cift - Δεκέμβριος 2021, Market MEDIMED που έγινε τον Οκτώβριο 2021,
Toronto Independent Film Festival of Cift - Δεκέμβριος 2021
«Τελετουργίες της Άνοιξης» του Γιώργου Τσαγγάρη έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
- International Short Film Festival of Cyprus / 2ο Βραβείο καλύτερης Κυπριακής ταινίας
- Animafilm, Bacu Αζερμπαιζάν / Πρώτο Βραβείο καλύτερης πειραματικής ταινίας
Επίσημες Συμμετοχές
Ottawa International Animation Festival, Canada, Επίσημο διαγωνιστικό, Σεπτέμβριος 2021, Big
Cartoon Festival, Russia, Επίσημο διαγωνιστικό Οκτώβριος 2021,Stop Trick Festival Maribor, Ταινία
έναρξης φεστιβάλ, Slovenia Σεπτέμβριος 2021, Animest Bucharest, Επίσημο διαγωνιστικό, Οκτώβριος
2021, ANIMATEKA, Ljubliana, Επίσημο διαγωνιστικό, Δεκέμβριος 2021, Raindance Film
Festival, London, Επίσημο διαγωνιστικό, Νοέμβριος 2021, Seville European Film Festival, Ειδικό
πρόγραμμα, Νοέμβριος 2021, POFF Shorts black night film festival, Estonia,Επίσημη επιλογή,
Νοέμβριος 2021, Piccolo Festival Animazione, Italy, Επίσημο διαγωνιστικό, Νοέμβριος 2021,
International Short Film Festival of Cyprus, Επίσημο διαγωνιστικό, Οκτώβριος 2021, Animafilm,
Bacu, Επίσημο διαγωνιστικό, Σεπτέμβριος 2021, Animist Tallin, Estonia, Ειδικό πρόγραμμα,
Αύγουστος 2021, Cyprus Short film Day, London, Επίσημη επιλογή, Δεκέμβριος 2021, West Lake
International Animation Festival (IAF), China, Επίσημο διαγωνιστικό, Οκτώβριος 2021
«Α Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:
-

Festival du Court Métrage en Plein Air de Grenoble / Βραβείο Ένωσης Κριτικών
Κινηματογράφου Γαλλίας
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-

Sao Paulo International Short Film Festival / Βραβείο Κοινού
Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας / Βραβεία: 1) Best Queer Film 2) Καλύτερης
Ερμηνείας
Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Κύπρου / Βραβεία: 1) Καλύτερης Ταινίας 2) Καλύτερης
Ερμηνείας
Festival du Film Court de Villeurbanne / Ειδική Μνεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Flickerfest 31st International Short Film Festival / Ειδικό Βραβείο Επιτροπής
Dhaka International Film Festival / Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Επίσημες Συμμετοχές
Tampere
Short
Film
Festival
(Oscar-qualifying,
BAFTA-qualifying,
EFA
qualifying),
Le Festival international du court métrage au Saguenay, REGARD (Oscar-qualifying), Palm Springs
International ShortFest (Oscar-qualifying, BAFTA-qualifying), Odense International Film Festival
(Oscar-qualifying, EFA qualifying), Festival du film de Contis, Batroun Mediterranean Film Festival,
Athens International Film Festival, Asiana International Short Film Festival (AISFF), Maui Film
Festival, Raindance Film Festival (Oscar-qualifying, BAFTA-qualifying), Uppsala Short Film Festival
(Oscar-qualifying, BAFTA-qualifying, EFA qualifying), Iris Prize LGBT+ Film Festival (BAFTAqualifying), Festival Courts d'un soir - Montreal International Short Film Festival, Castellinaria
International Film Festival, MedFilm Festival 2021 Rome, Thessaloniki International Film Festival,
American Film Institute (AFI) Festival (Oscar-qualifying), Les Rencontres Cinessonne
Passaggi d’Autore: intrecci mediterranei Sardinia, WIFT GR 50/50 Festival, 35th Stuttgarter
Filmwinter, In The Palace Short Film Festival (Oscar-qualifying), Flickerfest 31st International Short
,Film Festival (Oscar-qualifying, BAFTA-qualifying).
Οι ταινίες κινούμενου σχεδίου του Μιχάλη Καλοπαίδη «Η Γυναίκα με τους Παπαγάλους» μία
συμπαραγωγή της Zedem Media και του ΥΠΠΑΝ (ΣΕΚιν) και “ Senior Citizen” του Μαρίνου Καρτίκκη
συνέχισαν την επιτυχή τους πορεία και εντός του 2021.
«Η Γυναίκα με τους Παπαγάλους» του Μιχάλη Kαλοπαίδη, έλαβε το 2021, τα πιο κάτω βραβεία:
-

San Francisco Independent Film Festival Official Selection-Competition Section /Jury Prize
for 'Best Animated Short Film 2021‘ / San Francisco, CA, USA
Animayo International Film Festival Official Selection-Competition Section / Special MentionBest 2D Animation / Gran Canaria, Spain
Los Angeles Animation Festival Official Selection - Competition Section / 1st Prize Award in
the Humanitarian category / Los Angeles, CA, USA
Chaniartoon / Best Film Award / Chania, Greece
AnimaSyros / Official Selection - International Competition / Honorable Mention by the
Greek Film Centre / Greece
San Francisco Greek Film Festival Official Selection - Competition Section / Astron Audience
Award-Best Short Film 2021 / San Francisco, CA, USA

Επίσημες Συμμετοχές
HolyShorts Film Festival, USA - Σεπτέμβριος 2021 / Cleveland International Film Festival,
USA -Απρίλιος 2021 / Animaze, Montreal International Animation Film Festival, Canada Δεκέμβριος 2021 / AnimaFilm, International Film Festival of Baku, Azerbaijan - Σεπτέμβριος
2021 / Cinelebu, Chile - Φεβρουάριος 2021 / Salute Your Shorts Film Fest, USA - Αύγουστος
2021 / Cortisonanti International Short Film Festival, Italy - Νοέμβριος 2021 / Cordillera
International Film Festival, USA - Ιούλιος 2021 / Pittsburgh Shorts Film Festival, USA Νοέμβριος 2021 / AniMated Australia Animation Film - Σεπτέμβριος 2021 / Columbus
International Film & Animation Festival, USA -Απρίλιος 2021 / Psarokokalo Film Festival,
Greece - Ιούνιος 2021/ Aegean Film Festival, Greece - Ιούνιος 2021 / Thessaloniki Animation
Festival, Greece - Οκτώβριος 2021
Η ταινία “Senior Citizen” του Μαρίνου Καρτίκκη, έλαβε, το 2021, τα πιο κάτω βραβεία:
-

19th Dhaka International Film Festival (Best Feature Film - Spiritual Film Section)
19th Cyprus Film Days International Festival (Audience Award)
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-

11th South East European Film Festival, Paris (Best Script, Best > Actress, Award of "Salon
du livre des Balkans")
4th Stockholm Independent Film Festival (Best Feature Film)
2nd International Film Festival of Crete & Awards (2nd Greek Feature Fiction Film Award,
Leading Actor Award)
4th Parana Internacional Films Festival (Honorable Mention)
1st Cannes World Film Festival (Best Senior Film, Best Actor, Best Actress, August awards)
6th Calella Film Festival (Best Actor Award)
4th Firenze Film Festival (Best Feature Film)
38th Festival de Cine de Bogota (Best Film, 2nd prize)
8th Festival International du Cinema de Kinshasa (Best Actor)
3rd Festival Internacional de Cine Austral, Cordoba, Argentina (Best Feature Film,Best
Direction, Best Screenplay, Best Actor, Best Cultural Representation)
8th Veracruz World Film Festival, Mexico (Best Feature Film, Best Direction, Best Screenplay,
Best Actor, Best Music)

Επίσημες Συμμετοχές
6th Festival Internacional de Cine de Bayamón, 3rd Boden International Film Festival, 3rd Alvsbyn
Film Festival, 8th Fresco International Festival of Modern Art and Spiritual Films, 33rd European Film
Festival Jordan, 24th Shanghai International Film Festival, 13th Lighthouse International Film Festival,
Long Beach Island, New Jersey, 7th Festival Internacional de Cine de Guayaquil, 4th New York Greek
Film Expo, 20th Cinema South Film Festival, Sapir, Israel, 17th Festival Internacional de Cine de
Pasto, 9th Chania Film Festival, 36th European Union Film Festival in Canada, 75th Festival
Internazionale del Cinema di Salerno, Italy, 10th Catania Film Fest, Sicily, Italy.
1.8.4 Ειδικά Κινηματογραφικά Αφιερώματα
Κατά το 2021, τα Ευρωπαϊκά κινηματογραφικά αφιερώματα τα οποία διοργανώνονται σε διάφορες
χώρες από τις Πρεσβείες των κρατών μελών στα οποία συμμετέχει και η Κύπρος ήταν περιορισμένα,
λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της Πανδημίας.
Παρά τις όποιες δυσκολίες λόγω Covid-19, η πολυβραβευμένη ταινία της Τώνιας Μισιαλή «Παύση/
Pause», άνοιξε το «Μήνα Γαλλοφωνίας» στην Κύπρο και προβλήθηκε με επιτυχία τόσο με φυσική
παρουσία όσο και διαδικτυακά, σε πάρα πολλές χώρες-μέλη της Γαλλοφωνίας. Προβλήθηκε επίσης
και σε πολλά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ στα οποία συμμετείχαν οι Πρεσβείες της Κύπρου.
Επίσης, λόγω της ακύρωσης ή υιοθέτησης υβριδικής μορφής αρκετών Φεστιβάλ και Αγορών του
εξωτερικού, η συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Βερολίνου έγινε σε ψηφιακή σε μορφή. Ξανά
λειτούργησαν τα Περίπτερα των Καννών, της Θεσσαλονίκης και της Δράμας υπό την τήρηση
αυστηρών μέτρων υγιεινής προστασίας, ενώ δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία των Κυπριακών
Περιπτέρων στο Clermont-Ferrant και στο Annecy.
1.8.5
1.8.5.1

Διεθνή και άλλα Φεστιβάλ Κινηματογράφου
«19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες–Κύπρος 2021»

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο. To 19ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογραφικές Μέρες–Κύπρος 2021, μετά την περσινή (2020) ακύρωσή του λόγω της πανδημίας,
κατάφερε να πραγματοποιηθεί, παρά τις δύσκολες συνθήκες, την περίοδο 16 -24 Απριλίου 2021. Οι
προβολές πραγματοποιήθηκαν
ταυτόχρονα στο
Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό
και στον
Κινηματογράφο Ζήνα
Πάλας στην Λευκωσία. Σημειώνετα ι ότι το
μεγαλύτερο μέρος του
προγράμματος προβλήθηκε και διαδικτυακά.
To Φεστιβάλ παρουσίασε συνολικά 20 ταινίες, παγκοσμίως βραβευμένες (τμήμα Viewfinder 5 ταινίες),
ένα πολύ υποσχόμενο διαγωνιστικό πρόγραμμα πλούσιο σε θεματική, ύφος και κινηματογραφικά είδη
(διεθνές διαγωνιστικό Glocal Images 10 ταινίες), το έκτακτο πρόγραμμα Ένας Χρόνος Χωρίς το CFD,
ενώ απουσία επαρκούς αριθμού κυπριακών ταινιών κατά το 2021, δε διοργανώθηκε Διαγωνιστικό
τμήμα για κυπριακές ταινίες.
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Την ευθύνη για την επιλογή των ταινιών, τον καταρτισμό του προγράμματος προβολών και των
παράλληλων εκδηλώσεων είχε και εφέτος η τριμελής Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από
τους Τώνια Μισιαλή (σκηνοθέτιδα-παραγωγός), Δρ. Κώστα Κωνσταντινίδη (ακαδημαϊκός), και Μάριο
Στυλιανού (σκηνοθέτης).
Κριτική Επιτροπή Φεστιβάλ:
Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή αποτελείτο, για ακόμη μια χρονιά, από καταξιωμένους επαγγελματίες,
από τη διεθνή και εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία. Η Κριτική Επιτροπή συμμετείχε στις
προβολές και συνεδρίες διαδικτυακά, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν με την
πανδημία.
Την Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι:
•
Eduardo Guillot, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Mostra de València – Cinema del Mediterrani (Πρόεδρος)
• Irmena Chichikova, ηθοποιός από τη Βουλγαρία,
•
Μίνως Νικολακάκης, παραγωγός και σκηνοθέτης από την Ελλάδα,
• Γιώργος Καλλής, Κύπριος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής
• Κίκα Γεωργίου, Κύπρια ηθοποιός
1.8.5.2 Βραβεία και Διακρίσεις του Φεστιβάλ
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images
«Για την ευαισθησία με την οποία αναπτύσσει μία ανέφικτη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο χαμένες
ψυχές, μέσα από μια συναρπαστική και λακωνική οπτική αφήγηση που καθηλώνει τον θεατή», το
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images, που συνοδεύεται από το ποσό των €6,000, απονεμήθηκε
στην ταινία Sole του Carlo Sironi.
Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images
«Για μια τολμηρή ταινία που σκιαγραφεί με ποιητικό, αλλά παράλληλα ρεαλιστικό τρόπο την ιστορία
μιας μητέρας που απεγνωσμένα αναζητά τον γιο της, και έρχεται αντιμέτωπη με μια σπαρακτική
αλήθεια», το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images που συνοδεύεται από το ποσό των
€3.000, απονεμήθηκε στην ταινία Identifying Features της Fernanda Valadez.
Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Glocal Images
«Για τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο η σκηνοθέτιδα χρησιμοποιεί ειδολογικά κινηματογραφικά
στοιχεία που αγγίζουν το φανταστικό και το παράλογο, συνυφαίνοντάς τα σε μια άκρως ανθρώπινη
ιστορία ενηλικίωσης», το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Glocal Images συνοδευόμενο από το ποσό
των €1.000, και από υπηρεσίες post-production ύψους €4.000, μία χορηγία της εταιρείας Authorwave,
απονεμήθηκε στην Zoé Wittock για την ταινία της Jumbo.
Tιμητική Διάκριση
«Για τον περίτεχνο τρόπο με τον οποίο διερευνά την οικειότητα, τον πόθο και την πίστη, επεκτείνοντας
τα ανθρώπινα όρια σε απροσδόκητα μονοπάτια», απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στην ταινία The
Last Bath του David Bonneville.
1.8.5.3 Βραβείο Κυπριακής ταινίας στις κυπριακές συμμετοχές
Φέτος οι διοργανωτές αποφάσισαν όπως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δεν επέτρεψαν τη
σύσταση Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος, το ποσόν που συνοδεύει το Βραβείο Καλύτερης
Κυπριακής Ταινίας ύψους
€4,000
κατανεμηθεί ισόποσα στις 3 κυπριακές ταινίες που
συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ: Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς του Γιάννη
Οικονομίδη, Πολίτης Τρίτης Ηλικίας του Μαρίνου Καρτίκκη και Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη
του Σταύρου Παμπαλλή.
Βραβείo Κοινού
Το βραβείο κοινού, ύψους 1,000 ευρώ, στο οποίο συνεισφέρει με €500 ο Δήμος Λεμεσού,
απονεμήθηκε στην ταινία Πολίτης Τρίτης Ηλικίας, του Μαρίνου Καρτίκκη. Ο σκηνοθέτης
παρευρέθηκε στην τελετή βράβευσης και παρέλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Νίκο
Νικολαΐδη.
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1.8.5.4 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους – Κύπρος 2021
Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ, Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους - Κύπρος 2021, με
σύνθημα: Ο καθένας μας διαφορετικός, ο καθένας μας μοναδικός πραγματοποιήθηκε φέτος εξ
ολοκλήρου διαδικτυακά, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για Παιδιά και Νέους. Συγκεκριμένα
συμπεριέλαβε στο Πρόγραμμα του φέτος διαδικτυακά εργαστήρια, διαδικτυακές προβολές
ταινιών για σχολεία καθώς και την πρώτη φάση του διαγωνισμού Νεαρών Σκηνοθετών σε
συνεργασία με το Αnimafest.
Eπίσης, το Παιδικό Τμήμα συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Νεανικού Κοινού – Young Audience Award (YAA). Καλλιτεχνικός διευθυντής του Νεανικού παιδικού τμήματος του φεστιβάλ είναι ο Πέτρος Χαραλάμπους- σκηνοθέτης/παραγωγός.
1.8.5.5 Δεύτερη έκδοση του Μάρκετ: Dot.on.the.map Industry Days
Το Dot.on.the.map Industry Days λειτουργεί από
πέρυσι ως
πλατφόρμα συμπαραγωγής,
επιμόρφωσης και δικτύωσης επαγγελματιών, ενθαρρύνοντας συνεργασίες μεταξύ παραγωγών,
σκηνοθετών και σεναριογράφων από τις χώρες της Μεσογείου με επαγγελματίες του διεθνούς
κινηματογραφικού χώρου. Προσφέρει έτσι την ευκαιρία σε δημιουργούς ταινιών να παρουσιάσουν
προτάσεις για παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Παρά τις περιοριστικές συνθήκες
λόγω πανδημίας και τη διαδικτυακή διεξαγωγή, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπολογίζεται ότι το
ενδιαφέρον θα αυξηθεί κατακόρυφα μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν τη ζωντανή παρουσία των
συμμετεχόντων και θα πρέπει να προβλεφθεί η αύξηση του προϋπολογισμού της διοργάνωσης.
Η σκηνοθέτιδα Δανάη Στυλιανού, είναι η επικεφαλής του Dot on the Map Industry Days.
Βραβεία: Dot.on.the.map Industry Days
Βραβείο Καλύτερου Πρότζεκτ Μυθοπλασίας
Η κριτική επιτροπή απένειμε το Βραβείο Καλύτερου Πρότζεκτ Μυθοπλασίας στο Lives of Hamid, σε
σκηνοθεσία Jonathan Millet και παραγωγή Pauline Seigland και Lionel Massol, για τον συναρπαστικό
τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει θέματα μετανάστευσης και εξορίας, μέσα από ένα βλέμμα που
εξάπτει την κριτική σκέψη γύρω από τη μνήμη, τον πόνο και τη δικαιοσύνη, συνυφαίνοντας
ταυτόχρονα, με τέχνη και θάρρος, το πολιτικό με το συναισθηματικό επίπεδο. Το βραβείο αποτελείται
από υπηρεσίες Colour correction και DCP Mastering Services αξίας €11,000.00, μία χορηγία της
εταιρείας Full Moon Productions καθώς και €500 σε μετρητά, μια προσφορά της Ένωσης Σκηνοθετών
Κύπρου.
Βραβείο Networking της Αγοράς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Η κριτική επιτροπή, έκρινε ότι η Στελάνα Κληρή, σεναριογράφος - σκηνοθέτης και παραγωγός του
έργου Gizem, θα επωφεληθεί σημαντικά από το βραβείο δικτύωσης της Αγοράς, το οποίο της
προσφέρει συμμετοχή στην Αγορά Κινηματογράφου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Η ταινία της, που διαδραματίζεται μεταξύ Κύπρου και Νοτίου Αφρικής, ζωντανεύει μια
δραματική και έντονα συναισθηματική ιστορία αγάπης, μιλώντας για την αναζήτηση της ευτυχίας και
μιας ζωής με αξιοπρέπεια. Το βραβείο, μια προσφορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει δωρεάν διαπίστευση Αγοράς και διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.
1.8.6

«11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ΙSFFC) 2021»

1.8.6.1 «11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ΙSFFC) 2021»
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, ο επίσημος διεθνής διαγωνιστικός
θεσμός ταινιών μικρού μήκους της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ριάλτο κατά την
περίοδο 9 -15 Οκτωβρίου 2021, και παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία και τους περιορισμούς, το
Φεστιβάλ μπόρεσε να υλοποιηθεί σε καλύτερες συνθήκες από αυτές του 2020, δίνοντας την
ευκαιρία σε δημιουργούς και κοινό να συναντηθούν και να έρθουν σε επαφή με δεκάδες
κινηματογραφικές παραγωγές, τόσο από την Κύπρο όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιελάμβανε 44 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του και
16 ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα, καθώς και 7 παράλληλα προγράμματα. Όπως και
στις προηγούμενες δέκα διοργανώσεις, την ευθύνη της επιλογής του διεθνούς προγράμματος
είχαν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Φεστιβάλ, οι Κύπριοι σκηνοθέτες Αλεξία Roider και Ιωακείμ
Μυλωνάς. Τους καλλιτεχνικούς διευθυντές ενισχύουν από φέτος η Χριστιάνα Ιωάννου

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

377

(θεωρητικός του κινηματογράφου) και ο Σπύρος Χαραλάμπους (σκηνοθέτης), οι οποίοι
συνιστούν την Επιτροπή Προεπιλογής του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος.
Την ευθύνη της επιλογής για το εθνικό διαγωνιστικό έχει η Προκριματική Επιτροπή Επιλογής
Κυπριακών Ταινιών που και φέτος απαρτιζόταν από τους Άδωνι Φλωρίδη, Μάριο Ψαρά και
Nicolas Khabbaz.
Η πενταμελής Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν και φέτος από σημαντικές προσωπικότητες από
τον χώρο του διεθνούς κινηματογράφου:
•
•
•
•
•

Anne Gaschütz (Πρόεδρος) από τη Γερµανία, διοργανώτρια και υπεύθυνη προγράµµατος του
Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους FILMFEST DRESDEN
Simone Bardoni από την Ιταλία, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, υπεύθυνος προγράµµατος και
διοικητικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Concorto
Carla Vulpiani από την Ιταλία, Σύµβουλος ταινιών µικρού µήκους για το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Βενετίας, υπεύθυνη διανοµής ταινιών και παραγωγός
Μάκης Παπαδηµητράτος από την Ελλάδα, Σκηνοθέτης –και Ηθοποιός
Βαγγελιώ Σουµέλη από την Κύπρο, Σκηνοθέτρια

Το πρόγραμμα περιελάβανε ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές και ταινίες κινουμένων
σχεδίων. Το Φεστιβάλ, φιλόξενο προς τους μικρομηκάδες αλλά και το ευρύ κοινό που πιστά το
παρακολουθεί κάθε χρόνο, παρουσίασε μια ποικιλία ποιοτικών ταινιών που πραγματεύονται την
ανθρώπινη κατάσταση μέσα από κωμικές, φανταστικές και άλλοτε ρεαλιστικές αφηγήσεις.
Το Εθνικό Τμήμα φιλοξένησε φέτος 16 κυπριακές ταινίες, έναν πολύ σημαντικό αριθμό ταινιών για τη
μικρή μας χώρα.
1.8.6.2 Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού
Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας [€4,000] «Για τον τρόπο µε τον οποίο καταφέρνει να
σκιαγραφήσει, µέσα από το πάθος ενός αθλήµατος, την εξιλέωση µιας χώρας και µιας κοινότητας που
επιθυµεί να δώσει νόηµα στην ίδια την ύπαρξή της. Για τη δυναµική, ενδελεχή και συνάµα συγκινητική
αφήγηση, που µετατρέπεται σε βαθύ στοχασµό γύρω από την ανθρώπινη θέληση», το Πρώτο
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, απονεµήθηκε στην ταινία Displaced του Samir
Karahoda από το Κόσοβο.
Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας [€2,500] Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, απονεµήθηκε σε µία
νεαρή σκηνοθέτιδα, στη Nastazja Gonera από την Πολωνία, για την ταινία της First Last Summer. Η
σκηνοθέτις καταφέρνει να ξεναγήσει τον θεατή σε έναν ευφάνταστα κτισµένο δυστοπικό κόσµο. Χάρη
στα αριστοτεχνικά της πλάνα που υπηρετούν το ύφος χωρίς να µας υπενθυµίζουν συνεχώς την
παρουσία της, και στις εντυπωσιακές ερµηνείες των πρωταγωνιστών, η σκηνοθέτιδα κάνει ένα σαφές,
χωρίς διδακτισµούς, κοινωνικό σχόλιο.
Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας [€1,500] «Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης που
θυµίζει πίνακα του Ματίς, και ισορροπεί µε παιχνιδιάρικο τρόπο ανάµεσα σε αρχετυπικές µορφές και
διονυσιακές αναφορές. Συνδυάζει αισθητική και µουσική, περίτεχνα σχέδια, χρώµα και ήχο,
καταφέρνοντας να δηµιουργήσει έναν έντονο µυθολογικό µικρόκοσµο που παρασέρνει τον θεατή σε
ένα σύµπαν γεµάτο χορό, πόθο και αισθησιασµό.» Το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους, απονεµήθηκε στο Hold me tight της Leo Mélanie Robert Tourneur µία συµπαραγωγή
Βελγίου/Γαλλίας.
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντερ [€3,000] Για την ευφυή χρήση της κάµερας και το προσεγµένο
καδράρισµα, κόντρα στο περιορισµένο οπτικό πεδίο του δηµιουργού. Για την πρωτότυπη,
ηδονοβλεπτική, αλλά άκρως περιεκτική προσέγγισή του. Για τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιεί ένα
επίκαιρο, καθολικό θέµα ως ισχυρό εργαλείο χιουµοριστικής ανάλυσης και σχολιασµού,
καταφέρνοντας να εστιάσει στις σοβαρές αδυναµίες της προνοµιούχας κοινωνίας µας και τους
τρόπους µε τους οποίους ευνοείται µάλλον ο ατοµικισµός και ο καπιταλισµός, παρά οι κοινωνικές
διαδικασίες, το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ, απονεµήθηκε στην ταινία E14 του Peiman Zekavat
από το Ηνωµένο Βασίλειο.

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

378

Τιμητικές Διακρίσεις
Η Κριτική Επιτροπή, απένειµε τιµητική διάκριση στην ταινία Mission: Hebron της Rona Segal από το
Ισραήλ με το σκεπτικό: Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και αποκαλυπτικό αρχειακό υλικό, η
σκηνοθέτιδα φέρει σε πέρας µια δύσκολη αποστολή. Με γενναιότητα, ευαισθησία και αίσθηση δικαίου,
προσπαθεί να κάνει τον κόσµο καλύτερο.
Για την εξαίρετη ερµηνεία της, που αποτελεί το βασικό µέσο να συλλάβει ο θεατής την οδύνη µιας
εφιαλτικής στιγµής σε ένα αδιάκοπο πλάνο, απονεµήθηκε τιµητική διάκριση στην ηθοποιό Cecilie
Elisabeth Bogø Bach για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Incident at School του Jacob
Thomas Pilgaard από τη Δανία.
YΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2022
«Για τον τρόπο µε τον οποίο καταφέρνει να αποτυπώσει την αγωνία, το όνειρο και τη λαχτάρα του
νεαρού πρωταγωνιστή για αγάπη, καθηλώνοντας τόσο τα µάτια όσο και την ψυχή του θεατή. Για την
ικανότητα του σκηνοθέτη να µετατρέψει το κοινό σε σύµµαχο του ήρωα σε αυτό το techno ταξίδι, µέσα
από τα υπέροχα πλάνα και τις εξαίρετες ερµηνείες των ηθοποιών», η Διεθνής Κριτική Επιτροπή
πρότεινε το Techno Mama του Λιθουανού σκηνοθέτη Saulius Baradinskas ως υποψήφια ταινία του
Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας
Κινηµατογράφου 2022.
1.8.6.2 Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού
Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής ταινίας [Υπηρεσίες διανοµής από τη Radiator Sales και
€4,000] «Μια ιστορία από την Κύπρο που αγγίζει παράλληλα το καθολικό θέµα της αποξένωσης, της
µοναξιάς και της αλλοίωσης µιας πόλης. Έχοντας στο επίκεντρό της δυναµικές γυναικείες ερµηνείες, η
ταινία παίζει µε τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις µας. Αστεία και τρυφερή συνάµα, σκιαγραφεί µέσα
από τον αγώνα της πρωταγωνίστριας και τον έκλυτο βίο της ίδιας και της πόλης της, τη µεταµόρφωση
της ηρωίδας σε µια απελευθερωµένη, γεµάτη αυτοπεποίθηση νεαρή γυναίκα.»
Το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους απονεµήθηκε στο A Summer
Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Η Δρ Έλενα Χριστοδουλίδου, Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός και
υπεύθυνη για θέµατα κινηματογράφου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισµού και Νεολαίας της Κύπρου επέδωσε το βραβείο στη σκηνοθέτρια. Η Radiator
Sales µέσω των υπηρεσιών διανοµής που προσφέρει µε το βραβείο αυτό, θα προτείνει φεστιβαλική
στρατηγική στη σκηνοθέτιδα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπησή της στο διεθνές
φεστιβαλικό στερέωµα. Παράλληλα, η εταιρεία θα προσφέρει καθοδήγηση στη σκηνοθέτιδα/παραγωγό
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προωθώντας την ταινία στις σηµαντικότερες διεθνείς αγορές
ταινιών µικρού µήκους.
Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας [€2,500] «Για την εικαστική δεξιοτεχνία της και τη
γνώση της παραδοσιακής εικονογραφίας, καθώς και για την ικανότητά της να τη µεταφέρει στο κοινό
µετατρέποντάς την σε ένα εξαίρετο φαντασιακό κι ένα περίτεχνα σχεδιασµένο animation», το Δεύτερο
Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους απονεµήθηκε στην ταινία Τελετουργίες της
Άνοιξης του Γιώργου Τσαγγάρη. Το βραβείο επέδωσε η κυρία Δάφνη Πίττα Διογένους, Πρόεδρος
του Θεάτρου Ριάλτο.
Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντίνου Κατσουρίδη [€2,500 και παροχή τεχνικού εξοπλισµού
από την Tonikon] «Για την ειλικρινή, βιωµατική και γεµάτη σεβασµό προσέγγισή της απέναντι στο
ζήτηµα της µοναξιάς εν µέσω πανδηµίας. Για µια νέα σκηνοθετική φωνή µε όραµα και συνέπεια
απέναντι στο αντικείµενο και την ιδέα της. Η Κριτική Επιτροπή θέλοντας να ενθαρρύνει τη σκηνοθέτιδα
ώστε να συνεχίσει να µαθαίνει, να εξερευνά και να ανακαλύπτει νέα κινηµατογραφικά µονοπάτια»,
απένειµε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη», στη Σεµέλη Βογαζιανού για την
ταινία της Εν Λίµπο. Το βραβείο επέδωσε η κυρία Ισαβέλλα Μαυράκη.
Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας [συνοδεύεται από υπηρεσίες postproduction, colour
correction και DCP in HD, µία χορηγία της εταιρείας STEFILM] «Στη σκηνοθεσία ντοκιµαντέρ,
αποτελεί τεράστια πρόκληση το να διευθύνει κανείς µε αυτοπεποίθηση τη φωτογραφία και να
ακολουθήσει πιστά µια οπτικά δυναµική ιδέα έχοντας ως φόντο ένα φιλόδοξο νυχτερινό σκηνικό.
Αποτελεί, επίσης, µεγάλο επίτευγµα όταν καταφέρνει κανείς να αµβλύνει τις δυσµενείς συνθήκες της
νυχτερινής λήψης. Με το βραβείο αυτό, επιθυµούµε να στηρίξουµε και να ενθαρρύνουµε µια νέα
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κινηµατογραφική φωνή µε την ευχή να δούµε περισσότερα έργα τους στο µέλλον.» Το Βραβείο
Καλύτερης Φωτογραφίας, το οποίο συνοδεύεται από υπηρεσίες postproduction, colour correction και
DCP in HD, µία χορηγία της εταιρείας STEFILM, απονεµήθηκε στον Φοίβο Φιλήτα για την ταινία
Night Lives της Ναυσικάς Χατζηχρίστου. Ο κύριος Άγγελος Αργυρούλης, διευθυντής της εταιρείας
STEFILM, επέδωσε το Βραβείο.
Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας [€500, µια χορηγία του Δήµου Λεµεσού] Για την ανεπιτήδευτη και
ισορροπημένη ερµηνεία της, καθώς και για τη συνέπεια µε την οποία καταφέρνει να υπηρετήσει το
ύφος και το όραµα της σκηνοθέτιδας, το Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας που συνοδεύεται από το ποσό
των 500 ευρώ, µία προσφορά του Δήµου Λεµεσού, απονεµήθηκε στη Μαίρη Μηνά για τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Το βραβείο
επέδωσε ο Δηµοτικός Σύµβουλος Λεµεσού, κύριος Κρίστης Δηµητρίου εκ µέρους του Δήµου
Λεµεσού.
Τιμητική Διάκριση Για την τολµηρή προσέγγισή του, απέναντι στο τόσο ευαίσθητο θέµα της
αναζήτησης ταυτότητας, µέσα από ένα δείγµα πειραµατικού σινεµά, ενός είδους που δεν είναι
προφανές, αλλά ούτε και εύκολο, απονεμήθηκε τιµητική διάκριση ενθαρρύνοντας έναν νέο σκηνοθέτη
µε όραµα, στον Άγγελο Χαραλάµπους για την ταινία του ΕΡΜΑ. Η Γενική Διευθύντρια του Θεάτρου
Ριάλτο κα Γεωργία Ντέτσερ, επέδωσε την τιµητική διάκριση.
1.8.6.3 Βραβείο Καλύτερης Μουσικής Ταινίας Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία
µουσικών βίντεο Amaze Me απονεµήθηκε στο For those I love – Birthday, του Sam Davis. Τη
βραβευθείσα ταινία επέλεξε η φοιτητική επιτροπή του ΤΕΠΑΚ, από το Τµήµα Πολυµέσων και
Γραφικών Τεχνών, ενώ το βραβείο ανακοίνωσε εκ µέρους της επιτροπής, η Κατερίνα Κωνσταντίνου.
1.8.6.

«Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει στην Κύπρο»

Τα τελευταία είκοσι δύο χρόνια, έχει καθιερωθεί η προβολή στην Κύπρο των βραβευμένων, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Η
εκδήλωση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διοργανώτρια Αρχή του Φεστιβάλ Δράμας, το
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, το Θέατρο Ριάλτο, τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου Λευκωσίας,
την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας και τον Όμιλο Φίλων
Κινηματογράφου Πάφου. Πρόκειται για ένα τριήμερο προβολών, αφιερωμένο στην Ελληνική Ταινία
Μικρού Μήκους, ιδιαίτερα αγαπητό στους νέους κινηματογραφιστές.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid 19 δεν
κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της διοργάνωσης το 2021.
1.8.7. «12ο Φεστιβάλ Βραβευμένων Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους «Short
Matters!»
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και η Brave New Culture σε συνεργασία με το ARTos House
διοργάνωσαν, για 15η συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Βραβευμένων Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού
Μήκους EFA Shorts (25 & 26 Σεπτεμβρίου).
Το πρόγραμμα EFA Shorts, αποτελείται από μια επιλογή δέκα ταινιών μικρού μήκους της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι οποίες έχουν προταθεί για βράβευση προς την
Ακαδημία, από τα είκοσι τέσσερα σημαντικότερα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ευρώπης.
Σε κάθε ένα από τα επιλεγμένα αυτά φεστιβάλ η Κριτική Επιτροπή επιλέγει μια από τις ευρωπαϊκές
ταινίες μικρού μήκους, η οποία καθίσταται αυτόματα υποψήφια για το Βραβείο της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Κινηματογράφου. Tο πρόγραμμα με τις υποψήφιες ταινίες περιοδεύει σε διάφορες
ευρωπαϊκές πόλεις, δύο εκ των οποίων η Λευκωσία και η Λεμεσός. Οι υποψήφιες για βράβευση
ταινίες του 2021, είναι ένα πολυδιάστατο πανόραμα σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Οι
ταινίες προβλήθηκαν και στη Στέγη Χορού στη Λεμεσό.
1.8.8

Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου»

Το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» (7 - 13 Ιουνίου 2021),
ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση ευρωπαϊκών και διεθνών ρευμάτων της
κινηματογραφικής πρωτοπορίας. To Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην ανάδειξη οπτικοακουστικών
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έργων που προτάσσουν ένα πειραματικό ύφος και αναζητούν νέες μορφικές λύσεις σε ζητήματα
εικόνας, ρυθμού και αφήγησης. Μέσα από τα προγράμματά του, ο θεατής έχει τη μοναδική ευκαιρία να
παρακολουθήσει ταινίες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους αλλά με κοινό στοιχείο τον πειραματισμό και
την εξερεύνηση των ορίων της τέχνης του κινηματογράφου. Κατά το 2021 στον όμορφο κήπο του
Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή όπου φιλοξενήθηκε το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού
Κινηματογράφου» παρουσίασε τα ακόλουθα προγράμματα
Λυρισμός και σκληρότητα: Το σινεμά του Kim Ki-duk
Πρόσωπο που άνοιξε τον δρόμο για τη διεθνή παρουσία του κορεάτικού σινεμά, την πρώτη δεκαετία
του 21ου αιώνα, ο Kim Ki-duk έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβρη του 2020, τραγικό θύμα της πανδημίας
στη μακρινή Λεττονία. Τραγικοί είναι και οι ήρωες του, πρόσωπα βασανισμένα από τη ζωή και τις
αντιξοότητές της, που αναζητούν τη λύτρωση. Στο πλαίσιο του αφιερώματος προβάλλονται οι ταινίες:
Το Νησί / Seom (2000), που τον σύστησε στο διεθνές κοινό και οι βραβευμένες στα φεστιβάλ
Βερολίνου και Βενετίας, αντίστοιχα, Το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο/ Samaria (2004) και
Ολομόναχοι Μαζί / Bin-jip (2004).
(επιμέλεια Δημήτρης Μπάμπας)
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
Ένα εθνογραφικό πρόγραμμα-διάλογος μεταξύ της δουλειάς του Γκλάουμπερ Ρόσα (1939-1981)
πρωτοπόρου σκηνοθέτη του Cinema Novo, του κινηματογραφικού ρεύματος της Πείνας και της Άνα
Βαζ (1986) της νεαρής σκηνοθέτιδας που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο του νέου πειραματικού και
εθνογραφικού κινηματογράφου, με τις ταινίες της να αντλούν έμπνευση από τις διαχρονικές
επιπτώσεις της αποικιοκρατίας στην χώρα.
Από τους εκρηκτικούς καγκασέιρος στις ξεκληρισμένες φυλές του Αμαζονίου, το πρόγραμμα
επικεντρώνεται και εξερευνά - μέσα από δύο ταινίες του κάθε κινηματογραφιστή- την πείνα, την
φτώχεια και την δυστυχία του Βραζιλιάνικου λαού ανά τους αιώνες.
(επιμέλεια Χριστιάνα Ιωάννου)
Οπτική μουσική – Από τις σημειώσεις της Marie Menken
Η Αμερικανίδα Marie Menken (1909 – 1970) πέρασε από τη ζωγραφική στη σκηνοθεσία το 1945 και
μαζί με τον σύζυγο της Willard Maas και τη θρυλική Maya Deren, υπήρξαν οι πρωτοπόροι του avant
garde κινήματος της Νέας Υόρκης, από τη δεκαετία του 1940. Η δουλειά της επηρέασε πολλούς
πειραματικούς κινηματογραφιστές όπως τους Kenneth Anger, Stan Brakhage, Jonas Mekas και Andy
Warhol, ενώ ενέπνευσε και πολλούς νεότερους. Η εξερεύνηση του φωτός, η διαισθητική κατανόηση, η
παιχνιδιάρικη χρήση της φορητής κάμερας, ο φιλμικός ρυθμός αλλά και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ
της κινούμενης εικόνας της ζωγραφικής και των πλαστικών τεχνών υπήρξαν τα κύρια στοιχεία της
δουλειάς της.
(Επιμέλεια: Δώρος Δημητρίου, Chris Zimmerman)
Αφιέρωμα στην Alice Guy-Blaché, την πρώτη γυναίκα δημιουργό του σινεμά*
Η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις, σεναριογράφος και παραγωγός στην ιστορία του σινεμά, η Γαλλίδα
Alice Guy-Blaché (1873 – 1968) παραμένει μια ξεχασμένη μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου,
παρά την σημαντικότατη καριέρα της στο Παρίσι και στις ΗΠΑ. Στο φετινό φεστιβάλ θα προβληθούν,
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, δεκατρείς ταινίες της Alice Guy-Blaché από την
περίοδο 1897 – 1907, όταν εργαζόταν ως υπεύθυνη παραγωγής ταινιών στη θρυλική εταιρεία
Gaumont στο Παρίσι.
(Επιμέλεια: Δώρος Δημητρίου)
* Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Κοραλία Στεργίδη: Αποτυπώσεις της Φροντίδας
(IVAC x FORMWORKS)
H καλλιτεχνική πρακτική της Κοραλλίας Στεργίδη, έχει διατομεακό χαρακτήρα και μέσα από τη δουλειά
της επαναπροσδιορίζει τις εκφάνσεις οικειότητας μεταξύ των ανθρώπων και άλλων οντοτήτων,
εισάγοντας εναλλακτικές οικονομίες φροντίδας εντός των οικοσυστημάτων που μοιραζόμαστε.
(επιμέλεια Ευαγόρας Βανέζης)
Marco Ferreri: Ένας «προβοκάτορας» του σινεμά
Κάποτε, στις δεκαετίες του ‘70 και ‘80, ο Marco Ferreri κυριαρχούσε στον κινηματογράφο, και στις
ταινίες του πρωταγωνιστούσαν ηθοποιοί – σταρ του ευρωπαϊκού κινηματογράφου (Μισέλ Πικολί,
Ούγκο Τονιάτσι, Μαρίνα Βλαντί, Ανί Ζιραρντό κ.α.). Σήμερα, είναι σχεδόν ξεχασμένος.
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Σκηνοθέτης που εστίασε στην πάλη των δυο φύλων και την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία της
γυναίκας στο δημόσιο χώρο, ο ιταλός δημιουργός υπήρξε ένας σφοδρός επικριτής των δυτικών
κοινωνιών. Στο πλαίσιο του αφιερώματος σ’ αυτόν τον «προβοκάτορα» του σινεμά, προβλήθηκαν οι
ταινίες: Το συζυγικό κρεβάτι / Una Storia Moderna: L'ape Regina (1964), μια μαύρη κωμωδία για την
πάλη των δύο φύλων, Η Γυναίκα Πίθηκος/ La Donna Scimmia (1964), μια ταινία «πρόκληση» για το
κοινό της εποχής, και τέλος το λιτό Ο Ντίλινγκερ Πέθανε / Dillinger è Morto (1969) μια ταινία για την
αλλοτρίωση και την αποξένωση.
(επιμέλεια Δημήτρης Μπάμπας, Δώρος Δημητρίου)
1.8.9

«Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2020»

Σημαντική ήταν και φέτος η ανταπόκριση του κυπριακού και ξένου κοινού στις προβολές του
Μαραθώνιου Θερινών Προβολών. Ο θεσμός, ο οποίος πραγματοποιείται για 23 η χρονιά από το τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ένα σε συνεργασία με
τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου, μεταξύ 14 Ιουλίου 2021 – 12 Σεπτεμβρίου 2021,
πραγματοποιήθηκε στον αρχαιότερο εν λειτουργία θερινό κινηματογράφο της Λευκωσίας, τον
κινηματογράφο «Κωνστάντια».
Είκοσι τρία χρόνια από την έναρξή του, ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών αναβιώνει, προς μεγάλη
ικανοποίηση των κινηματογραφόφιλων, τον καλοκαιρινό κινηματογράφο «Κωνστάντια», έναν από τους
ωραιότερους παλιούς κινηματογράφους της πρωτεύουσας και παραμένει ένας από τους πιο
δημοφιλείς θεσμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τόσο στον τομέα
του κινηματογράφου, όσο και στον τομέα της αναβάθμισης της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του
τόπου. Η επιλογή των ταινιών γίνεται με γνώμονα την ποιότητα, την κινηματογραφική αγωγή του
κοινού και την τέρψη. Κάτω από το φεγγάρι και με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του καλοκαιρινού
κινηματογράφου, ο θεατής είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μοναδικό πολιτισμικό ψηφιδωτό
από όλες τις γωνιές της γης, με ταινίες που πρόσφατα διακρίθηκαν με μεγάλα βραβεία, όπως όπως η
βασισμένη στο βιβλίο Nomadland ταινία «Η χώρα των νομάδων/Nomadland» (Όσκαρ Καλύτερης
Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας & Πρώτου γυναικείου ρόλου για την Φράνσις Μακντόρμαντ, Golden
Globes Καλύτερης Ταινίας & Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Bafta), «Ένας θρίαμβος /The big hit»
(Επίσημη συμμετοχή Κάννες 2020, Καλύτερη κωμωδία, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου),
«Παρίσι, Τέξας» (Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Καννών 1984), «Γιάλντα, η νύχτα της συγχώρεσης
Yalda, a night for forgiveness» (Grand Jury Prize, Φεστιβάλ Sundance) κ.α.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ταινίες Κυπριακής και Ελληνικής παραγωγής ήταν παρούσες, όπως
η ταινία «Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη/Siege on Liperti Street» του Κυπρίου σκηνοθέτη Σταύρου
Παμπαλή (Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο2019 - Βραβείο κοινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, Βραβείο FIPRESCI (Ελληνικού Τμήματος) Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου), «Ο ράφτης/The tailor» της Σόνια Λίζα
Κέντρεμαν (Ελλάδα 2020), «Winona» του Αλέξανδρου Βούλγαρη (Ελλάδα 2019 - Επίσημη
συμμετοχή Φεστιβάλ Sundance -Επίσημη συμμετοχή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) κ.α
1.8.10 Επιχορήγηση και Άλλες δράσεις
Πέραν των πιο πάνω, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, επιχορηγούν τους ακόλουθους
θεσμούς και ετήσιες εκδηλώσεις
1.8.10.1 Επιχορήγηση Κινηματογραφικών Λεσχών/ Πολιτιστικών Οργανισμών
Επιχορηγούνται οι κινηματογραφικές λέσχες, καθώς και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί με κύρια
καταστατική επιδίωξη τη ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας, για διοργάνωση αφιερωμάτων σε
εθνικές κινηματογραφίες και προβολές από τον κλασσικό και σύγχρονο ποιοτικό κινηματογράφο.
Ταυτόχρονα επιχορηγούνται πολιτιστικοί φορείς που προωθούν την κινηματογραφική παιδεία και
αισθητική.
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1.8.10.2 Επιχορήγηση των Δραστηριοτήτων της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου με σκοπό
την Επαγγελματική Κατάρτιση
A. Τριήμερο εργαστήρι με θέμα ‘Directing Actors’
Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, φιλοξένησε τον Ιούνιο του 2021, τον καταξιωμένο ηθοποιό και
δάσκαλο δραματικής τέχνης Jerry Coyle, ο οποίος παρουσίασε τριήμερο εργαστήρι υποκριτικής, με
σκοπό να φέρει ηθοποιούς και σκηνοθέτες μαζί, μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής συνεργασίας.
Ηθοποιοί και σκηνοθέτες είχαν την ευκαιρία να δουν τις χρησιμότητες της κάμερας από διαφορετική
οπτική γωνία, με απώτερο σκοπό να σκηνοθετηθούν και να σκηνοθετήσουν, χρησιμοποιώντας ένα
ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας. Παράλληλα, μέσω αυτοσχεδιασμού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να είναι δημιουργικοί αλλά και να μάθουν τρόπους με τους οποίους να μπορούν να εκφράσουν
συναισθήματα με ένα οργανικό και ειλικρινή τρόπο. Την πρώτη μέρα του εργαστηρίου,
δημιουργήθηκαν ειδικές κινηματογραφήσεις στις οποίες πήραν μέρος ηθοποιοί και σκηνοθέτες όπου
εξερεύνησαν τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους. Κατά τη δεύτερη μέρα έγινε ανάλυση από τον
παρουσιαστή και συζήτηση μεταξύ των συμμετασχόντων, όπως επίσης και παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του εργαστηρίου στο κοινό. Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε την τρίτη μέρα με ασκήσεις,
συζητήσεις και με τελευταία σχόλια/παρατηρήσεις. Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν
την ανάγκη που είχε (και ακόμα έχει) το κράτος μας για δημιουργικά εργαστήρια/σεμινάρια τέτοιου
είδους.
Β. Μονοήμερο σεμινάριο συγγραφής σεναρίου Άδωνη Φλωρίδη
Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2021, μονοήμερο σεμινάριο
συγγραφής κειμένου με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Άδωνη Φλωρίδη, με θέμα τη ‘Μύηση στην
Τέχνη του Σεναρίου’. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να καλύψει τις βασικές αρχές συγγραφής σεναρίου,
με έμφαση στους χαρακτήρες, την πλοκή και το θέμα, και πως αυτά εξυφαίνονται σε μια ταινία.
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν εις βάθος τον Αρχέτυπο Μύθο, τις δύο
βασικές παραλλαγές της τρίπρακτης κινηματογραφικής αφήγησης και τις επεισοδιακές μορφές
αφήγησης. Στο τέλος της διάλεξης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια
ταινία μεγάλου μήκους και να συζητήσουν/αναλύσουν τη δομή της, βάσει των όσων είχαν μάθει κατά
τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες απέκτησαν τις βασικές γνώσεις
για τη σωστή διαδικασία εξέλιξης μιας ιδέας σε ένα κινηματογραφικό σενάριο.
Γ. Διήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα για νέους 15-18 ετών, με θέμα ‘Directing a
Film’
Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, φιλοξένησε τον Ιανουάριο του 2021, διήμερη δραστηριότητα
για νέους 15-18 ετών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τέσσερα στάδια παραγωγής μιας
ταινίας από επαγγελματίες του χώρου. Σκοπός της δραστηριότητας, ήταν να αναπτύξουν τα παιδιά
την φαντασία, την αισθητική και την δημιουργικότητά τους, αλλά και την αγάπη για τον κινηματογράφο.
Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 8 σεμινάρια διάρκειας περίπου 45-60 λεπτών, όπου τα παιδιά έμαθαν για
την κινηματογραφική γραφή, έτσι ώστε από μόνα τους να μπουν στο ρόλο του δημιουργού και να
αναδείξουν νέες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας.
Δ. Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους με θέμα ‘Choose A Frame’
Η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2021, διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους
με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών στην δημιουργικότητα και την προβολή του κυπριακού
κινηματογράφου και των Κυπρίων δημιουργών μέσα από την τέχνη τους. Οι διαγωνιζόμενοι
ασχολήθηκαν με θέματα που ταλανίζουν την σημερινή Κυπριακή κοινωνία, όπως τα δικαιώματα των
γυναικών, τα κατεχόμενα, την πανδημία και την πολιτική διαφθορά. Οι ταινίες είχαν παραχθεί με
οποιοδήποτε μέσον και τεχνική, σε όλες τις κατηγορίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation,
πειραματικές κλπ). Οι επιλεγόμενες ταινίες προβλήθηκαν στην αίθουσα ‘Μελίνα Μερκούρη’, όπου
δόθηκαν χρηματικά και άλλα βραβεία που εξασφάλισε η Ένωση με στήριξη χορηγών.
1.8.10.3 «15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού»
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, στην 15η διοργάνωσή του, πραγματοποιήθηκε από τις 1
- 8 Αυγούστου 2021 στον Χαρουπόμυλο Λανίτη (Ceronia Hall), δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της
Λεμεσού. Αναδεικνύοντας ανεξερεύνητες πτυχές της ανθρώπινης κατάστασης και του περιβάλλοντος
χώρου όπου δραστηριοποιείται, το Φεστιβάλ πρότεινε και φέτος ταινίες ντοκιμαντέρ που
συγκλονίζουν, προσκαλώντας τους πιστούς αλλά και τους νέους θεατές του σε ένα ακόμη ταξίδι στον
κινηματογράφο της πραγματικότητας. Στην μεγάλη οθόνη παρουσιάστηκαν πολυβραβευμένα
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ντοκιμαντέρ, από όλες τις άκρες του κόσμου. Με λιγότερες θέσεις θεατών αλλά με το ίδιο υψηλό
επίπεδο στο πρόγραμμα των προβολών του, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού πρόσφερε
και φέτος στο κοινό του μια άρτια διοργάνωση, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και ασφάλειας από την πανδημία, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε. Το
Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Brave New Culture και επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπ.Π.Π.Α.Ν με τη στήριξη του Ιδρύματος Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη.
Υποστηρικτές: Iνστιτούτο Γκαίτε, Πρεσβεία Ολλανδίας, Πρεσβεία Αυστρίας, UNHCR, Cardet, Κέντρο
Φωτογραφίας 6x6
1.8.10.4. Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου
Το 4ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου (ΑΕΙ Film
Festival), μέσα στο 2021 πραγματοποιήθηκε σε δύο ξεχωριστές ημερομηνίες εξ αιτίας των συνθηκών
της πανδημίας.
Οι προβολές των αρχαιολογικών και εθνογραφικών ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνονταν στο Εθνικό
και στο Διεθνές Τμήμα, έγιναν 7 με 11 Ιουλίου στο υπαίθριο αμφιθεατρικό χώρο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 12
Κυπριακά και ξένα ντοκιμαντέρ, σχεδόν όλα στην παρουσία των σκηνοθετών τους. Επίσης
διοργανώθηκε φωτογραφική έκθεση και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά με αρχαιολογικά
θέματα. Στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ τιμήθηκε ο σκηνοθέτης και παραγωγός του ΡΙΚ, Ανδρέας
Κωνσταντινιδης.
Οι μαθητικές και φοιτητικές ταινίες μικρού μήκους, που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2021 στο πλαίσιο
των βιωματικών εργαστηρίων που διοργανώνει ο Οργανισμός μας κάθε χρόνο σε συνεργασία με το
Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου και τα εκπαιδευτικά μικρού μήκους ντοκιμαντέρ από
Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία στ πλαίσιο μίας τριμερούς συνεργασίας, προβλήθηκαν στις 11,12 και 13
Νοεμβρίου του 2021, στο Σιακόλειο Ιατρικό Κέντρο, καθώς πολλά σχολεία που συμμετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ζήτησαν παράταση για να ολοκληρώσουν τα ντοκιμαντέρ τους λόγω της
πανδημίας.
Το φεστιβάλ, ξεκίνησε από το 2018, με προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ, πλαισιωμένες με διάφορες
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο τρίπτυχο: Αρχαιολογία, Εθνογραφία,
Ιστορία, με επίκεντρο πάντα τον Άνθρωπο στο Χώρο και το Χρόνο. Στόχος του η εδραίωσή του εντός
και εκτός των συνόρων της μικρής μας πατρίδας, καθιστώντας το ταυτόχρονα εθνικό και διεθνές,
σύγχρονο και πληθωρικό σε έργα και συνεργασίες.
Το ΑΕΙ Film Festival και τα βιωματικά κινηματογραφικά εργαστήρια UNESCO διοργανώνονται από τον
μη κερδοσκοπικό οργανισμό Α.Ε.Ι. AUDIVISUAL FORUM με την οικονομική στήριξη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Εθνικής Επιτροπής UNESCO και
της ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ. Xορηγός Επικοινωνίας το ΡΙΚ.
1.8.11 Ανάπτυξη Κινηματογράφου στην Ύπαιθρο
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κινηματογράφου στην ύπαιθρο, έχουν να
επιδείξουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1.8.11.1 Ενίσχυση των Αιθουσών της Υπαίθρου
Ενίσχυση, πάνω σε ετήσια βάση, μέσω ειδικού προγράμματος, της λειτουργίας αιθουσών της
υπαίθρου.
1.8.11.2 Προβολή κυπριακών και ευρωπαϊκών ταινιών
Προβολή κυπριακών και ευρωπαϊκών ταινιών στην ύπαιθρο μέσω της επιχορήγησης
δήμων/κοινοτήτων της περιφέρειας.
1.8.11.3 «19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων στην Ύπαιθρο Όψεις του Κόσμου»
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Όψεις του Κόσμου», σε συνεργασία με τη Σχολή - Μουσείο
Χαρακτικής Χαμπή και την κοινότητα της Σαλαμιούς, διοργάνωσε το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Κινουμένου Σχεδίου στην ύπαιθρο «Όψεις του Κόσμου». Στο πλαίσιο του
Διαγωνιστικού Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν προβολές, εκθέσεις (Έκθεση του Ολλανδού σύγχρονου
καλλιτέχνη Gerco de Ruijter και της Κύπριας σκηνοθέτιδας Αναστασίας Μούγη) καθώς και παράλληλα
ειδικά προγράμματα ταινιών. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα περιλάμβανε μια επιλογή από κορυφαίες
παγκοσμίως ταινίες μικρού μήκους από επαγγελματίες και από σπουδαστές από όλο τον κόσμο, ενώ
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το Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα αποσκοπούσε, όπως κάθε χρόνο, στη στήριξη και ανάδειξη των
τοπικών παραγωγών, καθώς και στην ενθάρρυνση και δικτύωση των Κυπρίων σκηνοθετών σε τοπικό
και διεθνές επίπεδο.
Το διεθνές διαγωνιστικό, με κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από διεθνώς καταξιωμένους
επαγγελματίες του χώρου (Gerco de Ruijter (ολλανδία), Otto Alder (Γερμανία), Αναστασία Μούγη
(Κύπρος - ΗΠΑ), απένειμε Βραβεία και διακρίσεις.
Το φεστιβάλ, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, φιλοξένησε για ακόμα μια φορά, μεγάλο
αριθμό θεατών, ένα ετερόκλιτο κοινό αποτελούμενο από κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής,
καλλιτέχνες προερχόμενους από όλους τους τομείς των τεχνών, φανατικούς του κινουμένου σχεδίου,
παιδιά και νέους καθώς και επαγγελματίες.
Τα τελευταία 15 χρόνια, το φεστιβάλ τυγχάνει σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης και συνεργάζεται με
κορυφαία ξένα Φεστιβάλ στη διεθνή Κοινότητα του Animation, καθώς και με Κέντρα Κινηματόγραφου.
Το Φεστιβάλ έχει ενταχθεί από το 2013 στον διεθνή οργανισμό Animation της UNESCO ASIFA.
1.8.11.4 Κινούμενα Σχέδια για παιδιά και νέους
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα, με τίτλο «Κινούμενα Σχέδια για Παιδιά και Νέους», πραγματοποιείται
κάθε χρόνο την Άνοιξη και ταξιδεύει σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Η έκδοση αυτή του φεστιβάλ,
απευθύνεται σε παιδιά και νέους, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και γονείς που ενδιαφέρονται να
διευρύνουν τις γνώσεις τους στην τέχνη των κινουμένων σχεδίων (Animation).
Η δραστηριότητα αυτή, που διοργανώνεται με συνεργάτες από την Δημοτική και Μέση εκπαίδευση
καθώς και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια και σεμινάρια
στις εικαστικές τέχνες και στις τεχνικές του animation, έχοντας ως καθοδηγητές έμπειρους συγγραφείς
- σεναριογράφους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, και σκηνοθέτες. Η έμφαση δίνεται σε εργαστήρια
μαθητών από σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα του τομέα κινουμένων σχεδίων. Σημαντικό γεγονός της τρίτης έκδοσης είναι η εγκαθίδρυση
συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες για παιδιά και νέους» και της
παιδικής έκδοσης του «Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου - Όψεις του Κόσμου» για τη δημιουργία
ενός κινηματογραφικού διαγωνισμού με τίτλο «Βραβεία Νεαρών Σκηνοθετών». Στόχος του θεσμού,
είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές ηλικίας 12-18 ετών σε κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο πλανήτης τις μέρες μας και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα με όχημα την τέχνη του
κινηματογράφου.
Κύριος στόχος του προγράμματος Κινούμενα Σχέδια για Παιδιά και Νέους, είναι η μετάδοση της
τέχνης του Animation στην Κυπριακή εκπαίδευση. Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να
χρησιμοποιήσουν κατάλληλες για την ηλικία τους εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής κινουμένων σχεδίων. Τα εργαστήρια βοηθούν τα παιδιά
να επικοινωνούν, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οπτικών μηνυμάτων αναπτύσσοντας έτσι τη
δημιουργικότητά τους.
1.8.12 Συνεργασία με φορείς και δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Τομέας Κινηματογράφου, συνέχισε τη στενή συνεργασία με φορείς και
δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τον οπτικοακουστικό τομέα, όπως για
παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (European Observatory) και το Δίκτυο
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κινηματογράφου (EFARN), τα οποία ασχολούνται κυρίως με
τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2021 οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε έρευνες που αφορούν
στη συμμετοχή γυναικών στην οπτικοακουστική βιομηχανία και συμμετείχαν, μέσω τηλεδιασκέψεων,
σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέματα την κινηματογραφική παραγωγή τις ευρωπαϊκές
συμπαραγωγές και την εργασιακή ισότητα στο χώρο του κινηματογράφου.
Συνεχίζουν να μετέχουν στο Eurimages, το Κινηματογραφικό Δίκτυο South East European Film
Network, το European Film Agency Directorates (EFAD), το European Film Promotion και να είναι
χορηγοί της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της διαδικτυακής Εφημερίδας FNE.
1.9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα, μέσω του Σχεδίου «Χρηματοδότηση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών
Δαπανών», επιχορηγεί πολιτιστικούς φορείς για κάλυψη μέρους των ετήσιων λειτουργικών τους
δαπανών. Κατά το 2021 το διαθέσιμο συνολικό ποσό ανέρχεται σε €100.000. Επίσης, εφαρμόστηκε
το Μέτρο Στήριξης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη Λειτουργικών δαπανών του έτους 2021 ως
έκτακτο επίδομα. Το Μέτρο αυτό αποτελούσε απόρροια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Ετήσια Έκθεση 2021 - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ǀ

385

ημερομηνίας 3/02/2021 που αναφέρεται στην στήριξη του πολιτιστικού τομέα ο οποίος επηρεάστηκε
αρνητικά από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19. Το Μέτρο προνοούσε
παραχώρηση έκτακτου επιδόματος για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των πολιτιστικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για το οποίο είχε προνοηθεί κονδύλι, ύψους μέχρι €600.000.
1.10
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα, μέσω του Σχεδίου «Ενίσχυση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής,
Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης» επιχορηγεί πολιτιστικούς φορείς για κάλυψη μέρους των
ετήσιων αναγκών προβολής, επικοινωνίας και διεθνούς δικτύωσης. Για το 2021 οι διαθέσιμες
πιστώσεις ανήλθαν στις €40.000.
1.11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.11.1 Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2021, το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για 6 η
συνεχόμενη χρονιά, παρ’ όλες τις δυσκολίες που προξένησε η παγκόσμια πανδημία, θέτει ως στόχο
την προώθηση και υλοποίηση ποιοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κοινότητες της Κύπρου.
Ειδικότερα, η εφαρμογή του Προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση» στοχεύει στην προαγωγή,
καλλιέργεια και διάδοση του πολιτισμού και την παροχή ευκαιριών για γνωριμία, στην κατανόηση,
συμμετοχή και δημιουργία σε όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα της υπαίθρου, στην ενθάρρυνση
της κινητικότητας (mobility) των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών του πολιτισμού καθώς και του
καλλιτεχνικού τους έργου και τέλος, στη διαμόρφωση καλλιτεχνικής αντίληψης και αισθητηρίου τόσο
από τη θέση του δημιουργού όσο και από τη θέση του θεατή.
Το πλούσιο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης για το 2021, πραγματοποιήθηκε στην
κυπριακή ύπαιθρο, από τις 2 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας 13 παραγωγές, οι
οποίες περιλάμβαναν Θεατρικές Παραστάσεις, Συναυλίες και Εργαστήρια Μουσικής, Παραστάσεις
Χορού, Εικαστικές Εκθέσεις και Διαλέξεις με Κυπρολογικό Θέμα.
Το Πρόγραμμα, ταξίδεψε σε περισσότερες από 40 κοινότητες:
Επαρχία Λάρνακας: Αναφωτίδα, Περβόλια, Πυργά.
Επαρχία Λεμεσού: Αγ. Τύχωνας, Αρακαπάς, Ασγάτα, Επταγώνια, Κάτω Αμίαντος, Κοιλάνι,
Κυπερούντα, Λουβαράς, Πάνω Πλάτρες, Πάχνα, Πελέντρι, Τρεις Ελιές, Τριμίκλινη, Φασούλα,
Φοινικάρια.
Επαρχία Λευκωσίας: Αγ. Επιφάνιος, Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου, Αγροκηπιά, Αλάμπρα, Ανάγυια, Αρεδιού,
Επισκοπειό, Κάτω Μονή, Κλήρου, Κοράκου, Λαζανιάς, Νήσου, Πέρα Ορεινής, Πρόδρομος, Σπήλια
(Κούρδαλι, Καννάβια, Αγ. Ειρήνη), Τεμβριά, Φαρμακάς, Ψημολόφου.
Επαρχία Πάφου: Αργάκα, Κισσόνεργα, Κοίλη, Κούκλια, Μεσόγη, Νέο Χωριό Πάφου, Τάλα, Φύτη.
Επαρχία Αμμοχώστου: Βρυσούλλες.
ΘΕΑΤΡΟ
1. «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», των Κώστα Πρετεντέρη – Ασημάκη Γιαλαμά, από τη
Θεατρική Ομάδα Πολυχώρου Εστία, σε σκηνοθεσία Άγι Παΐκου.
2. «Λυποθυμίες», από τα μονόπρακτα «Αρκούδα» και «Πρόταση Γάμου», του Αντόν Τσέχωφ,
από το Θέατρο Αντίλογος, σε σκηνοθεσία Διομήδη Κουφτερού.
3. «Σαίξπηρ, εν τάχει», των Άνταμ Λονγκ, Ντάνιελ Σίνγκερ και Τζες Ουίνφιλντ, από την Dream
Theater Productions, σε σκηνοθεσία Μάρας Κωνσταντίνου.
ΜΟΥΣΙΚΗ
1. «Άξιον Εστίν» - Βυζαντινοί Ύμνοι Αφιερωμένοι στην Παναγία, από την Εκκλησιαστική
Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός».
2. «Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου» - Εργαστήρι Στιχουργικής/Σύνθεσης - Μουσικό
Πρόγραμμα - «Έχει Πανσέληνο απόψε κι είν’ ωραία»: Συναυλία, με τους Πόλυ Κυριάκου,
Κούλη Θεοδώρου, Φρειδερίκη Τομπάζου και Μαρίνα Βερζανλή.
3. «Τα τραγούδια της επόμενης μέρας», Συναυλία με τον Γιώργο Σταματάρη.
4. «Ταγκό στο σεληνόφως», Συναυλία με συνοδεία χορευτών ταγκό – με τους Χουάν Ιγκνάσιο
Λόπεζ (βιολοντσέλο), Νικόλας Ευθυμίου (βιόλα), Σορίν Αλεξάνδρου Χόρλεα (βιολί), Μανώλης
Νεοφύτου (πιάνο), Τότα Μαραγκού και Μιχάλης Παντελίδης (Χορευτές ταγκό.
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5. «Κύκλοι φωνητικού αυτοσχεδιασμού: Φωνή μέσα στον Χώρο», Εργαστήρι φωνητικού
αυτοσχεδιασμού με την Αλέξια Βασιλείου.
ΧΟΡΟΣ
1. «Μες τους εφτά πλανήτες» - Διαδραστικό Χοροθέατρο για παιδιά από την Ομάδα Χορού
ΣΕΛΑΣ.
2. «Σύθαμπο / Νightfall», site-specific παράσταση σύγχρονου χορού από το Αμφίδρομο
Χοροθέατρο.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
1. «Στ’ αχνάρια της μνήμης» - Υπαίθρια φωτογραφική Έκθεση και Εργαστήρι Φωτογραφίας, από
την Actus Anima.
2. «Συμπλέξεις» – Εικαστική Έκθεση, από τη Γιούλα Χατζηγεωργίου, Σουζάνα Αναστάση και
M.A.M.A Contemporary.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
1. «Ποιητικοί Διάλογοι. Μαντινάδες και Τσιαττίσματα: Κύπρος – Κρήτη – Δωδεκάνησα», από τον
Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού.
1.12 Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων
Το Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων, έχει θέσει ως στόχο του,
την οικονομική στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις
Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών. Στόχος είναι η ανάδειξη της
διαφορετικότητας και η ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Σχεδίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός σταθερού και
κατάλληλα διαμορφωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την οικονομική ενίσχυση αξιόλογων
δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται από τα γραφεία των Αντιπροσώπων των τριών Θρησκευτικών
Ομάδων.
Για το 2021, εγκρίθηκαν οι εξής δραστηριότητες:
Γραφείο Εκπροσώπου Θρησκευτικής Ομάδας Αρμενίων:
1. Θεατρική Παράσταση – «Αλαντίν».
2. Αρμενικό Παιδικό Χορευτικό Συγκρότημα Art School «Νανόρ».
3. Διδασκαλία Παραδοσιακών Αρμενικών Χορών.
4. Παράσταση Παραδοσιακών Αρμενικών Χορών.
Γραφείο Εκπροσώπου Θρησκευτικής Ομάδας Λατίνων:
1. «Ρεσιτάλ Κλασσικού Τραγουδιού - Σημαντικά Έργα με Λατινική ταυτότητα».
Γραφείο Εκπροσώπου Θρησκευτικής Ομάδας Μαρωνιτών:
1. «Η Παραδοσιακή Μουσική των Μαρωνιτών.
2. Θεατρική Παράσταση - «Οι Μαρτήες».
3. Παρουσίαση Λευκώματος με τίτλο «Ασώματος Κερύνειας».
4. Παρουσίαση του βιβλίου «Les Maronites de Chypre» του J. M. Cirilli.
5. Έκδοση Λευκώματος «Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας – Οδοιπορικό στα μονοπάτια της θύμησης».
1.13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1.13.1 Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Το Σπίτι της Κύπρου, το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Αθήνα,
κατά τη διάρκεια του 2021, πραγματοποίησε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων με βασικούς άξονες τα
Γράμματα, τον Κινηματογράφο, τη Μουσική, τη Λαϊκή Παράδοση, μετά τη μερική άρση των αυστηρών
μέτρων που επιβλήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση με αφορμή την παγκόσμια πανδημία του
κορονοϊού που έπληξε την Ελλάδα από το 2020.
1.13.1.1 Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του, το Σπίτι της Κύπρου από τον
Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2021 πραγματοποίησε 27 εκδηλώσεις.
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Συγκεκριμένα:
• 7 παρουσιάσεις βιβλίων
• 3 αφιερώματα
• 1 εκδήλωση για τον κινηματογράφο
• 11 διαλέξεις (εκ των οποίων επτά (7) σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας – Ιωάννης Καποδίστριας (Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.), τρεις (3)
με το Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.) και μία
(1) με την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
• 2 εκδηλώσεις με τη συνεργασία του Δικτύου Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUNIC)
• 1 εκδήλωση για τη μουσική λαϊκή παράδοση της Κύπρου
• 2 εκδηλώσεις φιλοξενίας
Επιπροσθέτως το Σπίτι της Κύπρου στήριξε και φιλοξένησε εκδηλώσεις των Κυπριακών Οργανώσεων
και Συλλόγων της Αθήνας (Ε.Κ.Ε., Ο.Κ.Ο.Ε., Ε.Π.Ο.Κ.) καθώς επίσης και άλλων φορέων όπως είναι η
Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων & Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων & Αγνοουμένων και η Παγκύπρια
Οργάνωση Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Κύπρου, εκτός των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
εντάσσονται:
1) Η παροχή πληροφοριών σε γονείς και υποψήφιους φοιτητές για τα Κυπριακά Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα.
2) Συνδρομή στο ερευνητικό έργο φοιτητών, εκπαιδευτικών, μελετητών, ερευνητών και γενικότερα
κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας πρόσβαση στην κυπρολογική βιβλιογραφία.
3) Εξυπηρέτηση/επίλυση μαθητικών και φοιτητικών θεμάτων κυπρίων μαθητών και σπουδαστών σε
συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας/Κύπρου και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Ελλάδας.
4) Πιστοποίηση εγγράφων Εκπαιδευτικών Κυπριακών Ιδρυμάτων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
5) Έκδοση βιβλίων (Εκδόσεις ΑΙΠΕΙΑ). Οι εκδόσεις ΑΙΠΕΙΑ είναι μια εκδοτική προσπάθεια του
Σπιτιού της Κύπρου, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας και με τη στήριξη της
Εταιρείας Φίλων του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου «Το Σπίτι της Κύπρου». Στόχος των
εκδόσεων Αίπεια είναι να συνεισφέρει στη βαθύτερη γνωριμία με τον σύγχρονο κυπριακό
πολιτισμό και να αναδείξει ποικίλες πτυχές των δεσμών της Ελλάδας και της Κύπρου,
προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό συνθετικά έργα αναφοράς με την υπογραφή
καταξιωμένων μελετητών.
Φωτογραφικό υλικό και περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του Σπιτιού της Κύπρου: www.spititiskyprou.gr
Το Σπίτι της Κύπρου συνεργάζεται με την Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων
“ΔΙΑΥΛΟΣ” του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) (https://diavlos.grnet.gr), για τη
ζωντανή ψηφιακή μετάδοση επιλεγμένων εκδηλώσεών του μέσω του διαδικτύου, ώστε αυτές να είναι
προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που αδυνατεί να τις παρακολουθήσει. Η υπηρεσία παρέχει,
επίσης, τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, της ετεροχρονισμένης
παρακολούθησης του σχετικού οπτικού υλικού.
Πιο κάτω παρατίθενται αναλυτικότερα οι δράσεις του Σπιτιού της Κύπρου για το 2021.
1.13.1.1.1 Γράμματα
1.13.1.1.1.1 Παρουσίαση Βιβλίων
• «Πλανόδιος στα Σύνορα της Εδέμ» και «Το Δείπνο του Σώματος» ποιητικές συλλογές του Αντρέα
Τιμοθέου (14/10/2021).
• «Η πνευματική δημιουργία στη Λάρνακα. 100 Λογοτέχνες της Λάρνακας» σε επιμέλεια Γλαύκου
Γεωργιάδη, Κώστα Κατσώνη, Γιώργου Κιτρομηλίδη (27/10/2021).
• «Η άγνωστη συνεισφορά του Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη στην προβολή της Ελληνικής
Επανάστασης» με τη συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών ΙΔΙΣΜΕ
(15/11/2021).
• «Κρίση της Κοινωνίας και Κρίση της Τέχνης», ειδική έκδοση περιοδικού «Νέο Επίπεδο»
(22/11/2021).
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• «HANNAΗ ARENDT - Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοση» της Βάνας ΝικολαΐδουΚυριανίδου με τη συνεργασία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (3/12/2021).
• «Έλληνες Κύπριοι Αθεράπευτοι» του Αυγουστίνου (Ντίνου) Αυγουστή, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (9/12/2021).
• «Για την Πολυδούρη: Ανθολόγηση κειμένων» και «Πίνακας λέξεων των “Ποιημάτων” της Μαρίας
Πολυδούρη και Σχεδίασμα Βιβλιογραφίας (1929-2018)» της Στέλλας Αλεξίου (15/12/2021).
1.13.1.1.1.2 Διαλέξεις
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έκρηξη της Ελληνικής
Επανάστασης, το Σπίτι της Κύπρου σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας - Ιωάννης Καποδίστριας (Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.), πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων:
• «1821: Η γέννηση ενός έθνους-κράτους» με την Καθηγήτρια Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α. Μαρία Ευθυμίου
(19/3/2021, διαδικτυακή).
• «1821: Κριτική του Ναυτικού Αγώνα» με τον Επίτιμο Αρχηγό Στόλου, Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πρόεδρο Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, Κωνσταντίνο
Μαζαράκη-Αινιάν (7/6/2021, διαδικτυακή).
• «Μάρτιος 1821: Αγία Λαύρα - Παλαιών Πατρών Γερμανός» με διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου,
Δημήτρη Σταθακόπουλο (23/6/2021).
• «Απελευθέρωση ή άλωση της Τριπολιτσάς; Τα πραγματικά γεγονότα» με τον Νομικό, Διεθνολόγο,
διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας, Ιωάννη Παπαφλωράτο (22/9/2022).
• «“Μυστική” διπλωματία και διαπραγματεύσεις του Ιωάννη Καποδίστρια με τις Μεγάλες Δυνάμεις για
το ελληνικό ζήτημα, κατά την περίοδο 1825-1827», με τον Νομικό, Ιστορικό, Πρόεδρο Δ.Σ.
Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι., Ανδρέα Κούκο (20/10/2021).
• «Η πολιτική κρίση του Διονυσίου Σολωμού για τη σύγχρονή του πραγματικότητα» με την ιστορικό,
συγγραφέα, Μαρία Δεληβοριά (26/11/2021).
• «1821: προσεγγίζοντας τη Μεγάλη των Επαναστάσεων» με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α., Σπύρο Πλουμίδη και τον Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θανάση Χρήστου (8/12/2021).
Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Α.Π.ΚΥ. και με τη συνεργασία
του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.), το Σπίτι της Κύπρου διοργάνωσε τις
διαλέξεις:
• «Ο εορτασμός του Κατακλυσμού: απώτερες καταβολές, νεωτερικές αναβιώσεις και σύγχρονες
καταγραφές» με τον Αν. Καθηγητή Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργο Δεληγιαννάκη και την
European Commission Widening Fellow Τμ. Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου,
Νικολέττα Δημητρίου (30/6/2022, διαδικτυακή).
• «Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του “ελληνικού δαιμονίου” στη Νεότερη
Ελλάδα» με τον Καθηγητή Ιστορίας Νεότερων Χρόνων Α.Π.Θ., Επιστημονικού Υπευθύνου του
ερευνητικού έργου Daemon, Βασίλη Κ. Γούναρη (3/11/2021).
• «Ταξιδεύοντας στην Εποχή του Ανθρώπου: Από τον Αριστοτέλη στη Σύγχρονη Βιολογία» με τον
Ομότιμο Καθηγητή Γενετικής Α.Π.Θ., Ζαχαρία Σκούρα (1/12/2021).
Με τη συνεργασία της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, το Σπίτι της
Κύπρου διοργάνωσε τη διαδικτυακή διάλεξη, «Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση» και
ομιλητή τον Δημήτρη Καραμπερόπουλο, Ιστορικό Ιατρικής, Πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα (6/4/2021).
1.13.1.1.1.3 Αφιερώματα
• «Αλέξης Ζήρας, Σαράντα χρόνια στα Κυπριακά Γράμματα» (19/11/2021).
• «Αφιέρωμα στον Νάνο Βαλαωρίτη πατέρα της ποιητικής πρωτοπορίας» με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από τη γέννηση (1921) του ποιητή, με τη συνεργασία του «Κύκλου Ποιητών»
(25/11/2021).
• «… Κύπρον ου μ΄ εθέσπισεν …», κατάθεση μνήμης και τιμής στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, με
αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατό του (20/12/2021).
1.13.1.1.1.4 EUNIC (Δίκτυο Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δίκτυο Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, (European
National Institutes for Culture), EUNIC Αθήνας, το Σπίτι της Κύπρου συμμετείχε στο Athens Garden
Festival και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2021 (25/9/2021), που
πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας με εκθεσιακό περίπτερο, το οποίο λειτούργησε σε
συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου. Συμμετείχε, επίσης, με την Κύπρια
παιδαγωγό και αφηγήτρια κ. Νικολέττα Χατζηπολυδώρου στο ειδικά σχεδιασμένο για την Ευρωπαϊκή
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ημέρα Γλωσσών Πρόγραμμα Αφήγησης, τον συντονισμό του οποίου είχε το «Κέντρο Μελέτης και
Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών». Επιπροσθέτως συμμετείχε στην υπαίθρια έκθεση με τίτλο
«Καλλιεργώντας τον ανθρωπισμό μας» που πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου
2021 στο Πεδίον του Άρεως, με πανό αφιερωμένο στον Κώστα Μόντη.
1.13.1.1.2 Μουσική
Πραγματοποιήθηκε διάλεξη του ερευνητή και ερμηνευτή της Κυπριακής Μουσικής Παράδοσης, Μιχάλη
Χατζημιχαήλ, με θέμα, «Οι φωνές της Κυπριακής Μουσικής». Παρουσιάστηκαν κυπριακοί
παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύμπου (11/10/2021).
1.13.1.1.3 Κινηματογράφος
Το Σπίτι της Κύπρου, η Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και
Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας και οι δημιουργοί της ταινίας διοργάνωσαν την προβολή της
ταινίας «Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου» σε σκηνοθεσία Πέτρου Χαραλάμπους και σενάριο Αναστασίας
Τσάμη (29/9/2021).
1.13.2 Γραφείο Μορφωτικού Συμβούλου στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο
Το Γραφείο του Μορφωτικού Συμβούλου της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Λονδίνο
επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών πολιτιστικής διπλωματίας και πολιτιστικών
σχέσεων, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς
που εδράζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, και ευρύτερα. Συγκεκριμένα,
έχουν αναπτυχθεί στενές σχέσεις συνεργασίας με βρετανικούς, κυπριακούς, και διεθνείς οργανισμούς,
όπως είναι το British Museum, Fitzwilliam Museum, Ashmolean Museum, Commonwealth Foundation,
King’s College London, University of Greenwich, University of Westminster, Royal Commonwealth
Society, The Hellenic Centre, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης, Θεατρικό Οργανισμό
Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.
Aνάμεσα στις προτεραιότητες του τμήματος, με βάση τον ανανεωμένο στρατηγικό σχεδιασμό του,
αποτελεί η εκπροσώπηση της Κύπρου σε κορυφαία φεστιβάλ που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
η συμμετοχή μας σε διεθνή πολιτιστικά δίκτυα και οργανισμούς, αλλά και η προώθηση του ψηφιακού
πολιτισμού.
Σημαντική προτεραιότητα, επίσης, αποτελεί η συνεργασία μας με παροικιακούς φορείς και ιδιαίτερα με
οργανώσεις νεολαίας, όπως είναι η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ, μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την ιστορία και πολιτισμό της Κύπρου, σε συνεργασία με βρετανικά μουσεία.
Το Μορφωτικό Γραφείο αποτελεί, τέλος, θεσμικό μέλος της EUNIC London, του δικτύου πολιτιστικών
ινστιτούτων της ΕΕ στο ΗΒ. Η εκλογή του Μορφωτικού Συμβούλου, Δρα Μάριου Ψαράς, στην
προεδρία του δικτύου για την περίοδο 2021-22 αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η Κύπρος σε διεθνή δίκτυα πολιτισμού. Με πρωτοβουλία του έχουν προωθηθεί
στρατηγικές συνεργασίες της EUNIC London με κορυφαίους βρετανικούς πολιτιστικούς οργανισμούς,
συζητήσεις και επαφές σε υψηλά επίπεδα για θέματα που άπτονται των πολιτιστικών σχέσεων στη
μετά το Brexit εποχή, αλλά και η προώθηση κοινών πολιτιστικών δράσεων.
Αναλυτική έκθεση της πολιτιστικής δράσης της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο
Βασίλειο για το ημερολογιακό έτος 2021 παρατίθεται στο Παράρτημα, ενώ περισσότερες
πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο Cultural Review
2021, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://simplebooklet.com/culturalreview2021

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
1. Εκπροσώπηση Ύπατης Αρμοστείας
Ο Μορφωτικός Σύμβουλος έχει εκπροσωπήσει την Υπάτη Αρμοστεία σε εκδηλώσεις της τοπικής
κοινότητας, της Εκκλησίας, των ελληνικών παροικιακών σχολείων, ακαδημαϊκών και πολιτιστικών
ιδρυμάτων, και άλλων πρεσβειών, ως ομιλητής, ως επίσημος προσκεκλημένος ή ως μέλος
επιτροπών. Συμμετέχει, επίσης, στο δίκτυο Πολιτιστικών Ακολούθων στο ΗΒ (Cultural Attache
Network UK), στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο ΗΒ που αφορούν στην
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Έρευνα και Καινοτομία, ενώ παρακολουθεί επιτροπές
και ενημερωτικά συνέδρια και σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο ΗΒ αναφορικά με τις εξελίξεις
στους τομείς της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Έρευνας και Καινοτομίας, ετοιμάζοντας σχετικά
ενημερωτικά σημειώματα, τα οποία αποστέλλονται τόσο στο ΥΠΠΑΝ όσο και στο ΥΠΕΞ.

2. Ψηφιακός Πολιτισμός και Επικοινωνία
Στη μετά την πανδημία εποχή, το μορφωτικό γραφείο έχει αναπτύξει μια σημαντική ψηφιακή υποδομή,
η οποία περιλαμβάνει επανασχεδιασμένη ιστοσελίδα, εμπλουτισμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo), αναβάθμιση της λίστας επαφών μας.
Επιτεύχθηκε, έτσι, η φιλοξενία εικονικών εκθέσεων, διαδικτυακών φεστιβάλ, και διαδικτυακών
μεταδόσεων παραστάσεων και ταινιών. Εφαρμόζεται πλέον υβριδικό πολιτιστικό πρόγραμμα, το
οποίο είναι διαθέσιμο σε όλο το ΗΒ, και στοχεύει στην προσέγγιση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
πρόσβασης σε πολιτιστικά αγαθά ή με μειωμένη κινητικότητα. Ως εκ τούτου, έχει επιτευχθεί η αύξηση
και διεύρυνση του κοινού μας αριθμητικά, γεωγραφικά, και ηλικιακά. Τέλος, στα πλαίσια της
προώθησης της δραστηριότητας μας δόθηκαν συνεντεύξεις κι έγιναν αφιερώματα σε London Greek
Radio, Hellenic TV, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τοπικές και παγκύπριες εφημερίδες, ηλεκτρονικές
εφημερίδες και μπλογκ.
3. Επιπρόσθετες δράσεις και πρωτοβουλίες
Επιπρόσθετες δραστηριότητες του Μορφωτικού Γραφείου περιλαμβάνουν:
1. Παροχή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε Κύπριους φοιτητές και εκπαιδευτικούς σε θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
2. Παροχή πληροφοριών σε φοιτητές και γονείς για θέματα που αφορούν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
στην Κύπρο και το ΗΒ.
3. Παροχή πληροφοριών σε καλλιτέχνες για θέματα που αφορούν σχέδια και προγράμματα των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
4. Παροχή πληροφοριών σε ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και παράγοντες των τεχνών και των
γραμμάτων της ευρύτερης βρετανικής κοινότητας για θέματα που αφορούν στον κυπριακό
πολιτισμό και την ιστορία.
5. Συντονισμό μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΥΑ για θέματα που αφορούν στις επίσκεψεις του Υπουργού
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαχείριση έκτακτων
ζητημάτων.
6. Συμβουλευτική δράση εντός της ΥΑ σε θέματα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά.
1.14

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.14.1 Θεσμική Συμμετοχή σε Προπαρασκευαστικά Όργανα του Συμβούλιου για Θέματα
Πολιτισμού
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, σε άμεση και διαρκή συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
(ΓΕΔΥ) του ΥΠΠΑΝ, έχουν ενεργό ρόλο και συμμετοχή μέσω του θεσμικού τους ρόλου στην Επιτροπή
Πολιτιστικών Υποθέσεων, της οποίας το 2021 είχαν την Προεδρία η Πορτογαλία και η Σλοβενία.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται συνέργειες ή και κοινές πρωτοβουλίες τόσο με το
Κοινοβούλιο, όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και με την εκάστοτε Προεδρία του
Συμβουλίου.
Πληθώρα σημαντικών θεμάτων προωθήθηκαν το 2021, τόσο κατά την Σλοβενική, όσο και την
Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κυπριακή πλευρά ανέπτυξε έντονη δράση και
συμμετοχή στη διαμόρφωση των υπό συζήτηση θεμάτων στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων.
Θέματα που συζητήθηκαν συμπεριλαμβάνουν: το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, την ενίσχυση των
διαπολιτισμικών ανταλλαγών μέσω της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του
πολιτισμού και μέσω της πολυγλωσσίας στο ψηφιακό περιβάλλον, την πολιτιστική διάσταση της
βιώσιμης ανάπτυξης, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στη σφαίρα του πολιτισμού και μέτρα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκαμψη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. H εργασία που
επιτελέστηκε από την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) έθεσε τα θεμέλια για μια
νέα προσέγγιση σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη
βάση αυτή, αρκετές είναι οι Προεδρίες που η εργασία τους βασίστηκε στα συμπεράσματα της
Κυπριακής Προεδρίας για την Πολιτιστική Διακυβέρνηση, αφού και το ίδιο το σχέδιο εργασίας για τον
Πολιτισμό (2019-2022) παραπέμπει ως αναφορά του στα Συμπεράσματα της Κυπριακής Προεδρίας
για την Πολιτιστική Διακυβέρνηση.
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Επίσης, το κλιμάκιο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, χειρίζεται
όλα τα θέματα που αφορούν στις ομάδες εργασίας για τον πολιτισμό, σε στενή συνεργασία με το
ΓΕΔΥ.
1.14.2 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
Το κλιμάκιο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης του
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και διαχρονικά συνεισφέρει στις διαμορφούμενες πολιτικές
του προγράμματος. Από το 2014, το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει αντικαταστήσει το
Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013», το Πρόγραμμα «MEDIA» και το Πρόγραμμα «MEDIA Mundus».
Το νέο Πρόγραμμα, στηρίζει καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και πολιτιστικούς
οργανισμούς σε τομείς, όπως οι τέχνες του θεάματος, οι καλές τέχνες, οι εκδόσεις, ο
κινηματογράφος/τα οπτικοακουστικά, η τηλεόραση, η μουσική, οι πολυτομεακές μορφές τέχνης, η
πολιτιστική κληρονομιά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προκειμένου να λειτουργήσουν σε άλλες χώρες
και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στην ψηφιακή εποχή. Με την αύξηση της
προβολής των ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων σε άλλες χώρες, προάγεται επίσης η πολιτιστική και
γλωσσική πολυμορφία. Στην Κύπρο λειτουργούν γραφεία του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
(Γραφείο Culture και Γραφείο MEDIA) με γενικό στόχο την παροχή βοήθειας στους πολιτιστικούς και
δημιουργικούς φορείς σχετικά με το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Η συνολική ευθύνη για τη
λειτουργία των Γραφείων έχει ανατεθεί σε «Συντονιστικό Φορέα (Coordinating Body)» για το
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Συντονιστικός Φορέας του προγράμματος στην Κύπρο, με
βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων.
1.14.3 Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, φιλοξένησαν η Ριέκα (Κροατία) και η
Γκαλγουεϊ (Ιρλανδία).Οι επιπτώσεις της πανδημίας, ήταν εμφανείς και στις εκδηλώσεις και δράσεις
που αφορούν αυτό τον πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, γι’ αυτό ενώ η Κροατία και η Ιρλανδία θα
φιλοξενούσαν τον θεσμό μέχρι το τέλος του 2020, δόθηκε παράταση μέχρι και το 2021. Η Ευρωπαϊκή
Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
σφαίρα του πολιτισμού, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και προωθώντας την πολιτιστική
συνεργασία. Κάθε χρόνο, οι πόλεις στις οποίες απονέμεται ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας φέρουν στο προσκήνιο τον πλούτο και την πολιτιστική ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών
πολιτισμών. Αποτελούν ζωντανή μαρτυρία ότι μια πόλη έχει τη δυνατότητα να είναι δημιουργική,
μοναδική, ιδιαίτερη και, ταυτόχρονα, να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας για
προώθηση του θεσμού από τα κράτη μέλη και της παρακολούθησης της προόδου από την Επιτροπή
και το Συμβούλιο, το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων για τον Πολιτισμό, έχει ενεργό
ρόλο στη διαδικασία αυτή.
1.14.4 Μερική Συμφωνία για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συμμετέχει
στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μερικής Συμφωνίας για τις
Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης [Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes
(EPA)] που συστάθηκε τον Απρίλιο 2011. Το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών θεωρεί ότι οι
πολιτιστικές διαδρομές είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου,
την προσέγγιση των πολιτισμών, την αειφόρο ανάπτυξη, την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού
αλλά και τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι διαδρομές που έχουν ανακηρυχθεί ως
«Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές», λαμβάνουν το σήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση ηθικού και υπεύθυνου τουρισμού που σέβεται τις τοπικές
κοινωνίες και την πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιομορφία.
1.14.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Κύπρος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των δύο Προεδριών, τόσο αυτής του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αυτής της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
κατάφερε να αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία έχουν ενεργό
ρόλο στην προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα του Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της
συμμετοχής σε αυτά τα δίκτυα παρέχεται η δυνατότητα για ολοκληρωμένη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχονται από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς προώθησης και παραγωγής πολιτικής.
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1.14.7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς επίσης και για την
ενίσχυση και ενδυνάμωση των ανθρώπων που απασχολούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό
τομέα, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της δημιουργίας υποδομής,
σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, δημιουργήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο
Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ). Βάσει της σχετικής
απόφασης και βάσει του Καταστατικού του, o Οργανισμός, μεταξύ άλλων, έχει ως αποστολή τη
διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα του Πολιτισμού,
τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων για τους τομείς του πολιτισμού από τα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διαρκούς στήριξης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης
των καλλιτεχνών και των φορέων της σύγχρονης δημιουργίας στην Κύπρο, την επαγγελματική
ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, την
επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση, και την εν γένει συγκροτημένη
εφαρμογή της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.
Με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη συνέχιση των μέχρι σήμερα
αρμοδιοτήτων, ενεργειών και δραστηριοτήτων του «Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και
Διεθνούς Δικτύωσης», καθώς επίσης και τη διαχείριση των εθνικών σημείων επαφής/γραφείων των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».
Επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του ο Οργανισμός συμμετέχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά δίκτυα, τα
οποία έχουν ως στόχο την ένταξη του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, την
επαγγελματική κατάρτιση, την καλλιτεχνική παιδεία και την ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων στη
βάση ενός συμπεριληπτικού τρόπου προσέγγισης.
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη
Κατά τη διάρκεια του 2021, ως αποτέλεσμα της έντονης και στοχευμένης επικοινωνιακής δράσης, οι
πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, με
σχεδόν διπλάσιες αιτήσεις από τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. 45 για το σχήμα Ευρωπαϊκών έργων
συνεργασίας). Ταυτόχρονα, έχουν γίνει πέραν από 30 ζωντανές και διαδικτυακές συναντήσεις με
οργανισμούς που χρειάζονταν γενική ή/και ειδική ενημέρωση και στήριξη αναφορικά με το
πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, η στήριξη προς τους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση
σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τον πολιτισμό είναι διαρκής και καθημερινή.
Εθνικό Σημείο Επαφής «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»
Κατά τη διάρκεια του 2021, ως αποτέλεσμα της έντονης και στοχευμένης επικοινωνιακής δράσης, έχει
διαπιστωθεί έντονο ενδιαφέρον των πολιτιστικών οργανισμών και άλλων οργανισμών της Κοινωνίας
των Πολιτών για το πρόγραμμα CERV. Εκτός από τις ενημερωτικές ημερίδες που διοργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες έχουν προωθηθεί παγκύπρια, ο ΟΕΠΠΣ μαζί με τα άλλα εθνικά
σημεία επαφής διοργάνωσε 20 ενημερωτικές δράσεις (με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακές),
καλύπτοντας 1,200 (εγγεγραμμένα) άτομα. Πρόκειται για πρόγραμμα με πολλές πτυχές και πολλά
ξεχωριστά υπο-προγράμματα, που απαιτεί διαρκή και εξειδικευμένη στόχευση, στήριξη και γενική
ή/και ειδική ενημέρωση σε μεγάλο αριθμό ατόμων.
Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης
Με την ενσωμάτωση του στον ΟΕΠΠΣ, το Κέντρο Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς
Δικτύωσης συνέχισε την πλούσια δράση του. Σε αυτά τα πλαίσια, διοργανώθηκε από τον Οργανισμό
τον Νοέμβριο του 2021, το Φεστιβάλ Νέας Μουσικής 2021 με πέντε συναυλίες στην Λευκωσία, και με
μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και παγκύπρια προβολή.
Επίσης, ο Οργανισμός στήριξε έμπρακτα το 8ο Jazz and World Music Showcase, το οποίο
πραγματοποιείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, κυρίως
εμπλουτίζοντας το με παράλληλες δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου (ημερίδες δικτύωσης,
ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, κ.α.)
Το Κέντρο (ΟΕΠΠΣ), συνέχισε τη συμμετοχή του ως μέλος στο International Association of Music
Information Centers, με ταυτόχρονη συμμετοχή και στην πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών στους
πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους «Voices of Culture» μέσω της προηγούμενης συμμετοχής
του Κέντρου στο European Music Council.
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Άλλες δράσεις ευρωπαϊκής και διεθνούς δικτύωσης
Ο ΟΕΠΠΣ στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και
πρωτοβουλίες (π.χ. EUNIC, ΝΕΒ, κ.α.). Ο Οργανισμός, έχει επίσης ενταχθεί στην πρωτοβουλία
European Diversity Charter, την οποία σε εθνικό επίπεδο διαχειρίζεται το Κέντρο Κοινωνικής
Καινοτομίας. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς την Κυβέρνηση σε θέματα που
άπτονται της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων για τον τομέα του Πολιτισμού.
Επιπρόσθετα, λαμβάνει μέρος σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι τα πιο κάτω:
Προγράμματα Erasmus+: ο Οργανισμός αιτήθηκε μαζί με τον οργανισμό PianoandCo από
Μασσαλία, και εταίρους από Πορτογαλία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κρατικό
Κονσερβατόριο του Έρεβαν της Αρμενίας, για χρηματοδότηση με το έργο “MUSICAL BOUNCE BACK
- Promoting the Role of Women in Music and Connecting for a new Pedagogy”. Επίσης, ο ΟΕΠΠΣ
αιτήθηκε και εγκρίθηκε ως εταίρος με πολιτιστικούς οργανισμούς από Ρουμανία και Ουγγαρία για το
πρόγραμμα Classical Music Empowerment.
1.14.7 Συμφωνίες και Προγράμματα Πολιτιστικής Συνεργασίας
Η Κύπρος, με στόχο τη συνεργασία της με άλλες χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού
και των επιστημών, έχει μέχρι σήμερα συνάψει πάρα πολλές διμερείς Συμφωνίες. Για την υλοποίηση
των Συμφωνιών αυτών καταρτίζονται και υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη τα Εκτελεστικά
Προγράμματα Εκπαιδευτικής, Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας. Οι Συμφωνίες και τα
Προγράμματα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν παρέχουν το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές της Κύπρου με άλλες χώρες.
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα του καταρτισμού και της εφαρμογής του μέρους
εκείνου των διατάξεων των Προγραμμάτων που διέπει την πολιτιστική συνεργασία και τις πολιτιστικές
ανταλλαγές της Κύπρου με την εκάστοτε συμβαλλόμενη χώρα (με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν
τη συνεργασία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς). Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας, οι
Πολιτιστικές Υπηρεσίες μεριμνούν για τη διοργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων, με σκοπό την
προβολή του σύγχρονου κυπριακού πολιτισμού, καθώς και για τη διοργάνωση από άλλες χώρες
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κύπρο. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων πραγματοποιούνται, επίσης,
ανταλλαγές ειδικών, με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (2005)
Το σημείο επαφής για την προώθηση της Συμβάσης έχει στην αρμοδιότητά του την προβολή των
σκοπών της Σύμβασης και την συστηματική καταγραφή των δράσεων που συμβάλλουν στην
εφαρμογή της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Σημείο Επαφής της Σύμβασης (2005) έχει στενή
συνεργασία και με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.
1.15

1.16 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Ο προσανατολισμός και οι επιδιώξεις του Νόμου 58 (Ι) / 2009 – Ο περί της Αναγνώρισης των
Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και
Προϋποθέσεις) Νόμος – είναι καθαρά ρυθμιστικής φύσης. Απώτερος στόχος του Νόμου είναι η
βελτίωση των συνθηκών και των επιπέδων λειτουργίας των ιδιωτικών μουσείων και των μουσείων των
τοπικών αρχών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν και του έργου που επιτελούν.
Στον Νόμο καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει απαραίτητα να πληρούνται, ώστε τα μουσεία
που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες να μπορούν, εφόσον τα ίδια το επιδιώξουν, να
αναγνωριστούν. Ο Νόμος παρέχει, επίσης, τα κατάλληλα κίνητρα στα μουσεία για να επιδιώξουν την
αναγνώρισή τους, αφού τα αναγνωρισμένα μουσεία μπορούν να λαμβάνουν κρατική χορηγία, υπό
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το «Σχέδιο για την
παραχώρηση κρατικής χορηγίας σε αναγνωρισμένα μουσεία για στήριξη αναπτυξιακών δράσεων
(Δραστηριότητες, Έργα και Προγράμματα)».
Με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής του Νόμου, προωθήθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για
τροποποίησή του, το οποίο εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Το
τροποποιητικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του 2022. Επίσης, εντός του 2022 θα τύχουν
εξέτασης δυο αιτήσεις για αναγνώριση μουσείων που υποβλήθηκαν εντός του 2021.
Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί τα εξής μουσεία:
1. Λεβέντειος Πινακοθήκη
2. Θεατρικό Μουσείο Κύπρου
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3. Ιατρικό Μουσείο Κύπρου
4. Μουσείο Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας
5. Μουσείο Βυζαντινής Κληρονομιάς Παλαιχωρίου
1.16.1 Μουσείο Αγώνος
Το Μουσείο Αγώνος, στεγάζεται από το 2001 στις εγκαταστάσεις του Παλαιού Αρχιεπισκοπικού
Μεγάρου, δίπλα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ο εκθεσιακός χώρος του μουσείου
περιλαμβάνει πλούσιο υλικό όπως κειμήλια, φυλλάδια, διαταγές, προκηρύξεις, αλληλογραφία,
φωτογραφίες, άρθρα από τον τύπο της εποχής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον Απελευθερωτικό
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. Κατά το 2021 το μουσείο, λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποίησε
εκδηλώσεις με φυσική παρουσία κοινού. Αντί αυτού, λειτούργησε για περιορισμένο αριθμό
επισκεπτών, ενώ οι δράσεις του επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη του υλικού του μέσω συνεντεύξεων
στα ΜΜΕ, παρουσιάσεων σε διαδικτυακά συνέδρια και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
1.16.2 Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.)
Το Σ.Ι.Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε στις 26 Μαρτίου 1993 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την
προεδρία του κ. Γλαύκου Κληρίδη και αποτελείται από τον Πρόεδρο και οχτώ μέλη.
Σκοποί του Συμβουλίου
1) Η υπό του Κράτους αναγνώριση της προσφοράς των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 1955-1959 και η
δημιουργία Αρχείου Μελών της.
2) Η συντήρηση των χώρων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Αγώνα, όπως φυλακές,
φυλακισμένα μνήματα, κρατητήρια, πεδία μαχών, τόποι θυσίας, κρησφύγετα και άλλα.
3) Συλλογή και έκθεση κειμηλίων του Αγώνα
4) Συλλογή και έκδοση έντυπου υλικού που σχετίζεται με τον Αγώνα, όπως φυλλάδια, περιοδικά,
βιβλία, άλλα δημοσιεύματα, ταινίες, φωτογραφίες κλπ.
5) Μέριμνα για τα μνημεία ηρώων.
6)
Προκήρυξη διαγωνισμών με θέματα προερχόμενα από τον Αγώνα.
7)
Συγγραφή ιστορικών και σχολικών βιβλίων για τον Αγώνα.
8)
Διοργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων με σκοπό την προβολή του Αγώνα και την ενημέρωση
των νέων.
9)
Στήριξη αγωνιστών ή των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη βοήθειας οικονομικής ή άλλης.
10) Οτιδήποτε άλλο συναφές με τον Αγώνα του 1955-1959 που θα κριθεί αναγκαίο από το
Συμβούλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό για τον Αγώνα:
www.ucy.ac.cy -Βιβλιοθήκη-, -Πηγές-, -Ψηφιακές Συλλογές-, -Λήκυθος-, -Ιστορία-,
-Αρχείο Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959.
1.17

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNESCO

Το Ίδρυμα «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO», αποτελεί το ζωτικό σύνδεσμο ανάμεσα
στο κράτος, την κοινωνία των πολιτών και την UNESCO και λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα έναντι
του Κράτους.
Η Επιτροπή προωθεί την εφαρμογή των Συμβάσεων και των Προγραμμάτων της UNESCO στην
Κύπρο σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης, καθώς και με Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με αυτές της UNESCO,
δηλαδή την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τις φυσικές
επιστήμες και την επικοινωνία και πληροφόρηση.
Λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης του κοινού για τους σκοπούς και τα προγράμματα της UNESCO και
διανέμει έντυπα, βιβλία, αφίσες και ψηφιακό υλικό σχετικά με τον Οργανισμό. Επίσης, διατηρεί και
προάγει τις επαφές με άλλες Εθνικές Επιτροπές κρατών-μελών της UNESCO με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.
1.17.1 Στρατηγικές προτεραιότητες (2020-2022)
1) Προώθηση της δια βίου μάθησης, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά.
2) Προστασία, προώθηση και μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
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3) Καλλιέργεια και διάδοση ποικίλων μορφών γνώσης, προώθηση των διασυνδέσεων μεταξύ
επιστήμης, πολιτικής και κοινωνίας, στη βάση επιστημονικών και δεοντολογικών αρχών, για ισότιμη
και αειφόρο ανάπτυξη.
4) Προώθηση της δημιουργικότητας και της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων ως όχημα
και κινητήρια δύναμη για την ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη.
5) Προαγωγή και ενίσχυση της εμβέλειας του έργου της UNESCO, μέσω της ενδυνάμωσης των
σχέσεων και συνεργειών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
1.17.2 Βασικές δράσεις
1) Διοργάνωση και στήριξη δραστηριοτήτων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της
Επιτροπής, ιδιαίτερα στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νεολαίας και του
περιβάλλοντος.
2) Συνεισφορά στη διεθνή κοινότητα.
3) Ανάπτυξη συνεργιών και ενίσχυση συνεργασίας.
4) Ενίσχυση της προβολής του έργου της UNESCO και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
1.17.3 Προώθηση Συμβάσεων της UΝESCO
Η Επιτροπή προωθεί ενεργά την υλοποίηση των πολιτιστικών συμβάσεων της UNESCO που έχει
κυρώσει η Κύπρος, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν στην προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και
Φυσικής Κληρονομιάς (1972), της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003) και της Ποικιλομορφίας των
Πολιτιστικών Εκφράσεων (2005), σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ και άλλους φορείς των οποίων οι στόχοι συνάδουν με τις αρχές των
Συμβάσεων.
H Επιτροπή δραστηριοποιείται ενεργά στην προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο με
την παρουσία της σε περιφερειακές και διεθνείς συναντήσεις της UNESCO, όσο και με την υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα για την προβολή των στοιχείων που η Κύπρος
έχει εγγράψει στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: το λευκαρίτικο
κέντημα (2009), τα τσιαττιστά (2011), τη μεσογειακή δίαιτα (2013), την τέχνη της ξερολιθιάς (2018) και
την ψαλτική τέχνη (2019).
1.17.3.1 Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το 2021, συμπληρώθηκαν δεκαπέντε χρόνια από την κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της
Σύμβασης της UNESCO (Σύμβαση 2003) για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΑΠΚ). Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την
Εφαρμογή της Σύμβασης, με κορωνίδα τη δημιουργία του «Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΑΠΚ)» και τη συμπερίληψη σε αυτόν 52 στοιχείων ΑΠΚ της Κύπρου και 5 στοιχείων
στον διεθνή Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO. Η Επιτροπή συντόνισε τη διαδικασία για την
υποβολή της 2ης Περιοδικής Εκθεσης της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης.
Διαδικτυακό σεμινάριο για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(10-14 Μαΐου 2021)
H Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διαφύλαξη της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα της UNESCO (με έδρα τη
Βουλγαρία) συνδιοργάνωσαν στις 10-14 Μαΐου 2021 διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο “Developing
safeguarding plans for living heritage in Cyprus”, με τη στήριξη της Ερευνητικής Μονάδας
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σκοπός ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στον καταρτισμό σχεδίων διαφύλαξης
στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που
συνδέονται με τη βιωσιμότητά τους, τις αρχές δεοντολογίας και θέματα αειφόρου ανάπτυξης.
1.17.3.2

Πολυεθνική αίτηση για εγγραφή της μαιευτικής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο
ΑΠΚ
Η Επιτροπή, συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα για την ετοιμασία της πολυεθνική αίτησης για
εγγραφή της μαιευτικής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο ΑΠΚ, με τη συμμετοχή οκτώ κρατών:
Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κιργιστάν, Κολομβία, Κύπρος, Νιγηρία, Σλοβενία, Τόγκο. Η Μαιευτική
περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες που προάγουν την ευημερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των
γυναικών, των νεογνών, των παιδιών και των οικογενειών. Οι Μαίες εξασφαλίζουν τη συνέχεια της
φροντίδας και της υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της φυσικής διαδικασίας της εγκυμοσύνης και της
1.17.3.3
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παιδικής μέριμνας, πριν και μετά τη γέννα. Χρησιμοποιούν τεκμηριωμένη γνώση, παρατηρητικότητα,
εμπειρική παραδοσιακή γνώση και επιδεικνύουν ενσυναίσθηση. Τη συλλογή και επεξεργασία του
υλικού για την αίτηση από πλευράς Κύπρου συντόνισε η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, σε
συνεργασία με την Επιτροπή Μαιών και Μαιευτών του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής και άλλους φορείς που συνδέονται με τη μαιευτική.
1.17.3.4. Προώθηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον παγκόσμιο κατάλογο ΑΠΚ
Σε συνεργασία με την κοινότητα Αγρού, η Επιτροπή εκπροσωπείται στο δίκτυο κρατών που
ενέγραψαν στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο ΑΠΚ τη Μεσογειακή Δίαιτα και συμμετέχει στις
συναντήσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τον συντονισμό κοινών δράσεων, όπως η δημιουργία
μιας κοινής ιστοσελίδας με ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για νέα του δικτύου.
Επίσης, η Επιτροπή στήριξε τη διοργάνωση εργαστηρίου για την τέχνη της ξερολιθιάς, στις
πυρόπληκτες περιοχές, για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους στις συγκεκριμένες περιοχές
και την επιβίωση στοιχείων βιοποικιλότητας, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά. Το εργαστήρι
υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα «Πέτρα στην Πέτρα», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 3PRO
Troodos με συντονιστή το Ινστιτούτο Κύπρου.
1.17.4
Προώθηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης της UNESCO
Η Επιτροπή, συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα του ΥΠΠΑΝ για την προώθηση των στόχων του
Οργανισμού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κυρίως με τις δραστηριότητες των σχολικών
δικτύων και των δικτύων UNITWIN που λειτουργούν υπό την αιγίδα της UNESCO.
1.17.5
Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet)
Ο θεσμός του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet) δημιουργήθηκε το 1953,
αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα
στις μαθητικές κοινότητες των κρατών μελών του Οργανισμού, ώστε να προωθούνται
αποτελεσματικότερα οι στόχοι της UNESCO στους νέους. Το Δίκτυο δραστηριοποιείται στην Κύπρο
από τη σχολική χρονιά 1969-70, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το
Δίκτυο περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
που δραστηριοποιούνται με ποικίλους τρόπους, όπως διοργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε
εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλα Εταιρικά Σχολεία στο εξωτερικό.
17.5.1 Παγκύπριο Μαθητικό Συμπόσιο 2021: «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω τον κόσμο:
συμμετοχή, αειφορία και καλύτερη ζωή για όλους»
Στις 16 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 43ο Παγκύπριο Συμπόσιο του Δικτύου
Εταιρικών Σχολείων UNESCO. Συνδιοργανώθηκε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, την
Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και τον Εθνικό Συντονιστή του Δικτύου ASPnet Κύπρου, με τη
στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Εντασσόταν στο πλαίσιο του προγράμματος «CitiZEN!
Παγκόσμιοι Ενεργοί Πολίτες και Αειφόρες Πόλεις», το οποίο αποσκοπούσε στην κατανόηση των
προκλήσεων που αφορούν τη ζωή τις πόλεις σήμερα και στην ενδυνάμωση των νέων για την
ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην κοινότητά τους.
Περιλάμβανε συζητήσεις για τη δημιουργία αειφόρων πόλεων και κοινοτήτων, καθώς και
παρουσιάσεις από μαθητές και μαθήτριες του Δικτύου σχετικά με το όραμά τους για τις πόλεις μετά
την πανδημία (Λυκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας), τρόπους διατήρησης και αξιοποίησης ιστορικών
κτηρίων στο αστικό περιβάλλον (Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου), πρακτικές για τον αειφόρο σχεδιασμό
σχολικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο Αραδίππου) και ιδέες για την υιοθέτηση συνηθειών για την υγεία και
την αειφορία στην καθημερινή ζωή, στη βάση της Μεσογειακής Δίαιτας (Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού).
Το δεύτερο μέρος του Συμποσίου περιλάμβανε σύντομες παρεμβάσεις από προσκεκλημένους
ομιλητές για το θέμα του αστικού μετασχηματισμού και τη συμμετοχή των νέων.
17.5.2 Eργαστήρια παραγωγής μαθητικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO και του
Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, πραγματοποιήθηκαν και το 2021
εργαστήρια παραγωγής μαθητικών ταινιών (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία), με ιστορικό,
αρχαιολογικό ή εθνογραφικό περιεχόμενο. Η Επιτροπή ενέκρινε τη θεσμοθέτηση ενός Ειδικού
Βραβείου για την ταινία η οποία προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά της Κύπρου (400 Ευρώ). Τα ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν στο πλαίσιο δύο ειδικών ημερίδων
που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Το Ειδικό Βραβείο Κυπριακής Εθνικής
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Επιτροπής UNESCO απονεμήθηκε στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου για την ταινία «Εγκαταλελειμμένη ύπαιθρος: Εξετάζοντας την περίπτωση του Φικάρδου».
17.5.3

Online Youth Forum: «YEU Youth Engagement in UNESCO designated Sites:
Empowering youth towards sustainable development» (1-3 Μαρτίου 2021)
Στο πλαίσιο του πιο πάνω Φόρουμ, το οποίο διοργάνωσαν το Περιφερειακό Γραφείο UNESCO στη
Βενετία και το Fondazione Santagata, Λειτουργός της Επιτροπής προσκλήθηκε να παρουσιάσει, ως
καλή πρακτική, το πρόγραμμα «Global Citizenship and Heritage Education» που υλοποιήθηκε από το
Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (2018-2019). Στο Φόρουμ συμμετείχαν επίσης 3 νέες
από την Κύπρο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.
17.5.4 Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση
Στο πλαίσιο της προσπάθειας διάχυσης του κοινού προγράμματος EU-UNESCO για την ενσωμάτωση
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση (Teaching and Learning with Living
Heritage), πραγματοποιήθηκε κοινή διαδικτυακή εκδήλωση του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων
Ελλάδος και του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων Κύπρου, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, παρουσίαση από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, με
θέμα: «Μαθηματικά και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Μαζί δεν Κάνουνε……».
17.5.5 Παγκόσμιο Μαθητικό Φόρουμ UNESCO ASPnet "Taking Αction for People and the
Planet"
Στις 7-9 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, το Παγκόσμιο Μαθητικό Φόρουμ του
Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO, με θέμα: "Taking Αction for People and the Planet". Την
Κύπρο εκπροσώπησε μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, η οποία συμμετείχε στις
ομάδες εργασίας για την ανάληψη δράσεων από νέους για την ευημερία του πλανήτη και των
ανθρώπων. Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών, συζητήθηκαν δράσεις από διάφορες χώρες
του κόσμου, όπως η ευαισθητοποίηση των παιδιών για περιβαλλοντικά θέματα μέσω του αθλητισμού,
η παροχή χορτοφαγικών γευμάτων στα σχολεία, η ενσωμάτωση του θέματος της κλιματικής αλλαγής
στη διδακτέα ύλη όλων των κατευθύνσεων, οργανωμένες δενδροφυτεύσεις και συλλογή σκουπιδιών
από νέους σε τακτική βάση και δημοσιεύσεις κειμένων για το θέμα της κλιματικής κρίσης.

1.17.6
UNESCO / Unitwin Chairs
Οι Έδρες UNESCO, αποτελούν από το 1992, το σημαντικότερο πρόγραμμα της UNESCO σε
ακαδημαϊκό επίπεδο, και στοχεύουν στην ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και στην
ενθάρρυνση ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πέρα από τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουν, οι Έδρες UNESCO παρέχουν ευκαιρίες επιμόρφωσης σε τομείς που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των ιδιαίτερων θεμάτων που η κάθε έδρα έχει αναλάβει να
προωθήσει, διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων άλλων κρατών που φιλοξενούν Έδρες UNESCO και υπόκεινται σε αξιολόγηση και έλεγχο
του έργου τους από τον ίδιο τον Οργανισμό.
Σήμερα, στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 700 οργανισμοί σε 116 κράτη-μέλη
του Οργανισμού, στους τομείς της φυσικών και κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της
εκπαίδευσης και της πληροφόρησης.
Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται τέσσερις έδρες: η Έδρα UNESCO με θέμα: "Η πολιτισμική
Ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης” στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
η Έδρα UNESCO για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η
Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Έδρα UNESCO για τη Διά Βίου Μάθηση
και Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Frederick.
1.17.7

Άλλες Δραστηριότητες

1.17.7.1 Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Αθλημάτων και Παιχνιδιών TOCATI
Υπό την αιγίδα της Επιτροπής, δεκαμελής αντιπροσωπεία του Λαογραφικού Ομίλου «Κτήμα» Πάφου,
συμμετείχε στο ετήσιο διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών TOCATI, που
πραγματοποιήθηκε 17-19 Σεπτεμβρίου 2021, στην πόλη Βερόνα της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης, μέλη του ομίλου παρουσίασαν το παραδοσιακό παιχνίδι “Λιγκρίν”, έθιμα του
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Κατακλυσμού στην Κύπρου καθώς και αθλήματα νερού μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με το Τμήμα
Ιστιοπλοΐας Ναυτικού Ομίλου Πάφου. Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, η
Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού παρουσίασε μια
επιλογή εκλεκτών βυζαντινών ύμνων.
1.17.7.2 Βιβλιοθήκη
Στα Γαφεία όπου στεγάζεται η Επιτροπή έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη με εκδόσεις της UNESCO, η
οποία είναι ανοικτή για το κοινό που επιθυμεί να τη συμβουλευτεί. Η συλλογή περιλαμβάνει μέχρι
στιγμής 1200 τίτλους βιβλίων και περιοδικών και τα θεματικά αντικείμενα που καλύπτουν σχετίζονται
με τις βασικές δράσεις της UNESCO στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, των Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών, και της Επικοινωνίας και Πληροφόρησης.
Πρωταρχική αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και
πληροφόρησης των αρμόδιων φορέων για τις δραστηριότητες και προγράμματα της UNESCO, ώστε η
Κύπρος να επωφελείται από αυτές, και των αναγκών ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για ό,τι
αφορά στην UNESCO. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό για επιτόπια χρήση. Ο κατάλογος της
βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτύου (www.unesco.org.cy).
1.17.7.3 Διαδίκτυο
Η Επιτροπή, διατηρεί δικό της ιστοχώρο (www.unesco.org.cy) και σελίδα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Facebook, YouTube: Cyprus National Commission for UNESCO) με στόχο την άμεση και
αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν στα προγράμματα της Επιτροπής και
της UNESCO στην Κύπρο.
1.17.8 Διεθνείς Σχέσεις
Η Επιτροπή εκπροσωπείται σε διακυβερνητικές επιτροπές καθώς και περιφερειακές και διεθνείς
συναντήσεις και συνέδρια με σκοπό την ενημέρωση γύρω από προγράμματα της UNESCO, την
ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας:
1) 41η Σύνοδος της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO
H Επιτροπή, εκπροσωπήθηκε με Λειτουργό της, στην 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης του
Οργανισμού,, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 9 – 21 Νοεμβρίου 2021. Η 41η Σύνοδος
σηματοδότησε την 75η επέτειο του Οργανισμού και συνέπεσε με την 60ή επέτειο της ένταξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην UNESCO. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης εγκρίθηκαν σημαντικές
συμφωνίες που καταδεικνύουν την ανανεωμένη πολυμερή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για
την ανάκαμψη της εκπαίδευσης, την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης και για την ηθική της
τεχνητής νοημοσύνης.
Η ιστορική συμφωνία που καθορίζει τις κοινές αξίες και αρχές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
υγιούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί την πρώτη παγκόσμια συμφωνία για την ηθική
της τεχνητής νοημοσύνης και στοχεύει να καθοδηγήσει τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής
υποδομής, για τη διασφάλιση της ηθικής ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας.
Τα κράτη - μέλη ενέκριναν τη “Διακήρυξη του Παρισιού: Μια παγκόσμια πρόσκληση για επένδυση στο
μέλλον της εκπαίδευσης” σε μια συνάντηση που συγκέντρωσε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και
υπουργούς Παιδείας από 40 χώρες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να αυξηθεί η υποστήριξη για την
εκπαίδευση στον απόηχο της πανδημίας COVID-19.
2) Διαπεριφερειακές Συναντήσεις Εθνικών Επιτροπών UNESCO
Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε στις συναντήσεις του διεθνούς δικτύου των Εθνικών Επιτροπών
UNESCO, που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο 2021. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις προτεραιότητας του
Οργανισμού για την περίοδο 2022-2029 και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές.
3) Ετήσια Διακυβερνητική Συνάντηση Δικτύου Μεσογειακής Διατροφής
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα άλλα έξι κράτη που έχουν εγγράψει τη Μεσογειακή Δίαιτα στον
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ), η Κύπρος εκπροσωπήθηκε
στην πιο πάνω συνάντηση από λειτουργό της Επιτροπής, Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας και
εκπρόσωπο της κοινότητας Αγρού. Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις
16 Νοεμβρίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την 1η εγγραφή της Μεσογειακής
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Δίαιτας στον αντίστοιχο κατάλογο της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν
δράσεις που υλοποιούνται για την προστασία και προώθηση της Μεσογειακής Δίαιτας σε κάθε χώρα.
4) Περιφερειακό Κέντρο για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη
νοτιοανατολική Ευρώπη (υπό την αιγίδα της UNESCO, στη Σόφια)
Η Κύπρος συμμετείχε με Λειτουργό της Επιτροπής, στην ετήσια Γενική Συνέλευση των κρατών μελών
του Κέντρου, κατά την οποία συζητήθηκαν ο απολογισμός και ο προγραμματισμός των δράσεων του
Κέντρου για το 2022.
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2.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ
Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.), ιδρύθηκε το 1964, με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας, σε
θέματα που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου και την έκδοση των πορισμάτων
αυτής της έρευνας πάνω σε συστηματική βάση. Στο Κ.Ε.Ε., εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα,
που σχετίζονται άμεσα με τους βασικότερους τομείς της Κυπρολογίας, δηλαδή την Ιστορία,
Λαογραφία, Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Εθνογραφία και Κοινωνιολογία της Κύπρου, καθώς και με
άλλα θέματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του τόπου και μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό και
γεωγραφικό πλαίσιο.
Τα πιο πάνω ερευνητικά προγράμματα, ανατίθενται στο μόνιμο ερευνητικό προσωπικό του Κ.Ε.Ε. και
σε εξωτερικούς συνεργάτες, εντός και εκτός Κύπρου. Στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας το
Κ.Ε.Ε. συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου
και του εξωτερικού, ενώ τα μέλη του μόνιμου ερευνητικού προσωπικού λαμβάνουν μέρος σε
επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο και πραγματοποιούν
ερευνητικές αποστολές σε αρχεία του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με άλλους
επιστημονικούς φορείς, οργανώνει συνέδρια εντός και εκτός Κύπρου.

2.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
Το Κ.Ε.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικές
σειρές, δημοσιευμένες αρχειακές πηγές και άλλα έργα αναφοράς, που καλύπτουν την ιστορία και τον
πολιτισμό όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής
γενικότερα. Η μηχανογράφηση της βιβλιοθήκης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Στο Κ.Ε.Ε. υπάρχουν και διάφορες συλλογές πρωτογενούς αρχειακού υλικού, αποτελούμενες από
χειρόγραφα, φωτοτυπίες και φωτογραφικά ανάτυπα ιστορικών πηγών και εγγράφων, μικροταινίες,
κασέτες και ψηφιακούς δίσκους. Αυτό το υλικό είναι καταχωρημένο σε διάφορα αρχεία, δηλαδή το
Ιστορικό Αρχείο, το Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών, το Λαογραφικό Αρχείο και το Αρχείο Προφορικής
Παράδοσης. Για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, του
Λαογραφικού Αρχείο και του Αρχείου Παλαιών Πολεμιστών το Κ.Ε.Ε. προχώρησε, σε συνεργασία με
τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη μεταγραφή των κασετών που είχε το καθένα από αυτά
τα τρία αρχεία πάνω σε ψηφιακούς δίσκους, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας Ενιαίας Βάσης
Δεδομένων Προφορικής Ιστορίας. Το 2021, άρχισε ο προγραμματισμός για την μεταφορά των
ψηφιακών αρχείων του ΚΕΕ από το πεπαλαιωμένο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ
σε πιο σύγχρονο
πρόγραμμα, με βάση συμφωνία μεταξύ του ΚΕΕ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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2.3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Από το 1965 μέχρι σήμερα, το Κ.Ε.Ε. έχει δημοσιεύσει αριθμό σημαντικών έργων που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων. Πρόκειται για επιστημονικές μονογραφίες, εκδόσεις εγγράφων
και άλλων πηγών της ιστορίας της Κύπρου, μεταφράσεις ιστορικών πηγών, επανεκδόσεις, πρακτικά
συνεδρίων και επιστημονική Επετηρίδα. Από την ίδρυσή του το Κ.Ε.Ε. έχει δημοσιεύσει σχεδόν 200
επιστημονικά έργα, στα οποία περιλαμβάνονται 39 Επετηρίδες, 8 πρακτικά συνεδρίων, 4 σύμμεικτα
και ένα ψηφιακό δίσκο με παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια. Οι εργασίες του Κ.Ε.Ε. εκδίδονται στην
ελληνική ή αγγλική, ή γαλλική, ή γερμανική, ή ιταλική, ή ισπανική γλώσσα.
Τα πορίσματα των βραχυπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων, δημοσιεύονται στην Επετηρίδα
του Κ.Ε.Ε., ενώ αυτά των μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων δημοσιεύονται σε αυτοτελείς
εκδόσεις οι οποίες εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες σειρές·
•

Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας

•

Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

•

Πρακτικά Συμποσίων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

•

Δημοσιεύματα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

•

Ψηφιακοί Δίσκοι

•

Σύμμεικτα

Οι πιο πάνω εκδόσεις, διατίθενται προς πώληση, από τα γραφεία του Κ.Ε.Ε., καθώς και από
βιβλιοπωλεία της Κύπρου και του εξωτερικού.
2.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2021
Το έτος 2021 το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών έξέδωσε τα ακόλουθα πέντε βιβλία:
1. Γεώργιος Καζαμίας, Η Τουρκική Εισβολή και ο ξεριζωμός των Κερυνειωτών μέσα από τις
Μαρτυρίες στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης Κατεχομένων Περιοχών.
2. Κυπριανός Δ. Λούης, Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Στρατηγική στην Κύπρο κατά το
πρώτο μισό του 14ου αιώνα: Η Περίπτωση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.
3. Κυπριανός Δ. Λούης, Αρχειακά και Ιστορικά Ανάλεκτα Προφορικής Παράδοσης και Νεότερης
Ιστορίας της Κύπρου.
4. Οθωμανικά Έγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκκου, εκδιδόμενα υπό Παύλου Χιδίρογλου,
Λευκωσία 1973 (επανέκδοση).
5. Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, Άπαντα Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Μελέται Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα,
Β΄ Έκδοση, Εξάτομο Έργο.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Κ.Ε.Ε., φέτος
συνεχίστηκαν τα έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης, τόσο στις κεντρικά κτίρια του Κ.Ε.Ε. όσο και στις
αποθήκες των εκδόσεων του, ενώ προγραμματίζονται νέες αγορές ηλεκτρομηχανογραφικού
εξοπλισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ε.: www.moec.gov.cy/kee
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3.
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
3.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, άρχισε το δημιουργικό ταξίδι του το 1971, με στόχο «την
προαγωγή της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο και την καλλιέργεια του θεατρικού καλλιτεχνικού
συναισθήματος του λαού και των καλλιτεχνικών σχέσεων, μεταξύ του κυπριακού θεατρικού κόσμου,
της Ελλάδας και άλλων χωρών».
Ο ΘΟΚ, ως ημικρατικός οργανισμός, έχει καθ’ ύλην
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και διοικείται από
διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, για θητεία
Οργανισμού υποβάλλεται προς έγκριση από το αρμόδιο
ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η
το ΔΣ.

αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Παιδείας
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που
τριάντα μηνών. Ο προϋπολογισμός του
Υπουργείο και το Υπουργικό Συμβούλιο και
πολιτική του Οργανισμού αποφασίζεται από

Σκηνές:
Ο ΘΟΚ προσφέρει στο κοινό θεατρικές παραστάσεις, μέσα από πέντε σκηνές:
• Η Κεντρική Σκηνή ανεβάζει μεγάλες παραγωγές, κλασικού, σύγχρονου ρεπερτορίου και αρχαίου
δράματος.
• Η Νέα Σκηνή, δίνει στο κοινό την επιλογή ολιγοπρόσωπων έργων, σε πιο μικρό και ατμοσφαιρικό
χώρο, φέρνοντας τη δράση πιο κοντά στον θεατή, με επίκεντρο το παγκόσμιο σύγχρονο
ρεπερτόριο με κοινωνικούς προβληματισμούς.
• Η Σκηνή 018, στοχεύει στο ευαίσθητο παιδικό κοινό και δίνει παραστάσεις σε όλη την Κύπρο, σε
σχολεία και κοινότητες με δύσκολη πρόσβαση των παιδιών στο θέατρο.
• To Θέατρο Αποθήκες, έχει ως στόχο την έρευνα και τις σύγχρονες αναζητήσεις του θεάτρου, τόσο
στην Κύπρο, όσο και διεθνώς. Δείχνει εμπιστοσύνη σε νέους, ταλαντούχους δημιουργούς, δίνοντάς
τους πλήρη ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης. Για την περίοδο 2019-2020 οι δράσεις στο Θέατρο
Αποθήκες περιείχαν θεματικές που αφορούσαν αποκλειστικά το εφηβικό θέατρο.
• Κινητή μονάδα θεάτρου Εκτός Έδρας, που απευθύνεται αποκλειστικά σε θεατές δήμων και
κοινοτήτων. που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο θέατρο.
Οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με στόχο να φέρουν τον ΘΟΚ στο επίκεντρο του
Ευρωπαϊκού θεατρικού γίγνεσθαι, προκάλεσαν ολοφάνερη αλλαγή στάσης στο κοινό της Κύπρου
προς το Θέατρο γενικότερα, και συνεχίστηκαν με την ίδια ζέση και επίγνωση του στόχου: θέατρο για
τον κόσμο της Κύπρου με ανοίγματα προς και διαρκείς επιρροές από το εξωτερικό.
Θέατρο κοντά στους ανθρώπους, με προσεκτικά επιλεγμένο ρεπερτόριο και με τακτικές παραστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων υπερτιτλισμένων παραστάσεων, στα ελληνικά, για άτομα με δυσκολίες στην
ακοή, στα αγγλικά και τουρκικά για το ξενόγλωσσο κοινό, με περιοδείες σε αστικά και αγροτικά κέντρα,
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με καλοκαιρινές παραστάσεις σε δεκάδες απομακρυσμένα σημεία της υπαίθρου, με παραστάσεις
μέσα στα σχολεία, θέατρο σχεδιασμένο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων της
Κύπρου, είναι μόνο μερικοί από τους στόχους που επιτεύχθηκαν.
Ο Θ.Ο.Κ. καθιερώθηκε στη συνείδηση των Κυπρίων ως ένας Οργανισμός δημιουργικός,
παραγωγικός, με κύρος, ο οποίος κέρδισε την εμπιστοσύνη ανθρώπων του θεάτρου από την Κύπρο,
την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, που κατά καιρούς συνεργάζονται με το θέατρο της
Κύπρου. Όλα αυτά συμβάλλουν στη θετικότερη ανταπόκριση του κοινού και στην εδραίωση του
Οργανισμού ως ενός θεατρικού σχήματος, κρατικού, με διεθνή εμβέλεια.
Επίσης, συνεχίζει η διοργάνωση του θεσμού των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ, των οποίων η φιλοσοφία
και ο τρόπος απονομής έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αφού μετά από 20 χρόνια ζωής,
θεωρήθηκε ότι η ανανέωση της μορφής και των κριτηρίων απονομής θα ενίσχυε το ενδιαφέρον των
καλλιτεχνών και του κοινού και θα ισχυροποιούσε το κύρος τους.
Η επανένταξη του ΘΟΚ, στο τέλος Νοεμβρίου 2019, στο μεγαλύτερο δίκτυο θεάτρων της Ευρώπης
European Theatre Convention ενεργοποιεί εκ νέου μια διεθνή συνεργασία του Οργανισμού που
προσφέρει τη δυνατότητα για ουσιαστική και διευρυμένη παρέμβαση στο θεατρικό τοπίο της
Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα κατά το 2020 υλοποιήθηκαν αρκετές συνεργασίες με το δίκτυο και μέλη
αυτού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ο ΘΟΚ σε διάφορα σημαντικά διεθνή φόρα και δράσεις.
Μια αναδρομή στο έργο του Θ.Ο.Κ., κατά τα πενήντα χρόνια λειτουργίας του, θα εντυπωσίαζε και τους
πλέον διστακτικούς ή και «αδιάφορους» για το θέατρο θεατές: Υψηλό επίπεδο παραστάσεων,
ανάδειξη σημαντικών καλλιτεχνικών δυνάμεων του τόπου – ηθοποιών, σκηνοθετών, συνθετών,
σκηνογράφων - ενδυματολόγων, χορογράφων. Η Σκηνή του Θ.Ο.Κ. ταξίδεψε σε τέσσερις ηπείρους και
έγινε δεκτή ως μια θεατρική μονάδα με άποψη και ποιότητα, που συμβάλλει τόσο στην πλούσια
ελληνική θεατρική κληρονομιά, όσο και στη γεφύρωση των πολιτισμών. Στον τομέα αυτό, ο
Οργανισμός μπόρεσε να καθιερωθεί και να δώσει παραστάσεις που τίμησαν το θέατρο και την Κύπρο.
Σήμερα, ο Θ.Ο.Κ., τόσο με τις Σκηνές αλλά και με τη Θεατρική Ανάπτυξη, τμήμα για το οποίο
ακολουθεί εκτενής αναφορά, αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς
φορείς της Κύπρου και τον πυρήνα του θεατρικού γίγνεσθαι του τόπου, με διεθνή καλλιτεχνική
παρουσία αξιώσεων, με παραστάσεις και δράσεις υψηλής αισθητικής, χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις,
καθώς και ευρεία δραστηριότητα στον τομέα της ανάπτυξης. Συνεχίζει την πολιτιστική προσφορά του
στον τόπο μας, έχοντας στο κέντρο της στόχευσής του τον άνθρωπο και προσφέροντας ένα
πολυσχιδές καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό και σε νέους θεατές.
Θεατρική Ανάπτυξη
Πρόκειται για έναν τομέα νευραλγικής για την Τέχνη του Θεάτρου στην Κύπρο σημασίας, και ως
τέτοιος έχει αντιμετωπιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ από της αρχής της δημιουργίας
του.
Ο Τομέας – που έχει εισαχθεί από το 1979 στην οργανωτική δομή του Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου – έχει την ευθύνη της προώθησης, στήριξης και ενδυνάμωσης της θεατρικής δραστηριότητας,
καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και τη συμμετοχή/εκπροσώπηση της Κύπρου σε
προγράμματα και δράσεις στο εξωτερικό.
O Οργανισμός, προκειμένου να επιτελέσει τον στόχο του, όπως αυτός αναφέρεται στον Ιδρυτικό νόμο,
συνέχισε να αναπτύσσει δραστηριότητα και πέραν των Κρατικών σκηνών, όπως τα ακόλουθα:
• Επιχορήγηση και στήριξη της Θεατρικής δημιουργίας από ανεξάρτητους Φορείς
• Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων για το θέατρο
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• Θέατρο στα σχολεία: Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου, εργαστήρια για επαγγελματίες του
θεάτρου, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού για την ενίσχυση και προώθηση της θεατρικής ανάπτυξης, μέσω του εκπαιδευτικού
συστήματος
• Ερασιτεχνικό θέατρο: Διοργάνωση του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, εργαστήρια,
δικτύωση κ.ά.
• Προώθηση της τέχνης του θεάτρου
• Επιμόρφωση γύρω από θέματα θεάτρου
• Στήριξη και ανάπτυξη θεατρικής συγγραφής
• Οικονομική στήριξη οργανωμένων συνόλων (π.χ. Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,
Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων, κ.ά.)
• Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες
Επίσης, αναπτύσσονται προγράμματα συνεργασίας με άλλα κρατικά θέατρα της Ευρώπης, εισάγονται
καινοτόμες πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στο παιδικό/εφηβικό θέατρο, τα οποία δίνουν την ευκαιρία
για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών.
Οι βασικές δραστηριότητες του ΘΟΚ σήμερα:
Επιχορήγηση και στήριξη της θεατρικής δημιουργίας-Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ:
Έπειτα από σοβαρή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του προηγούμενου τρόπου επιχορηγήσεων,
διαπιστώθηκε πως τα προηγούμενα Σχέδια Επιχορηγήσεων Θεατρικής Δημιουργίας είχαν επιτελέσει
τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την υιοθέτησή τους (αύξηση του αριθμού των σχημάτων,
πολυφωνία, ευκαιρίες δραστηριοποίησης συντελεστών θεάτρου κ.λπ.) και έχρηζαν ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού.
Έτσι, διαμορφώθηκε ένα νέο σχέδιο επιχορηγήσεων, με βάση μία διαδικασία επεξεργασίας των
αναγκών και διαβουλεύσεων που έγινε με τα θέατρα για καταρτισμό ενός νέου, ανανεωμένου τρόπου
διάθεσης των χορηγιών, με επανατοποθέτηση στόχων, που να συνάδει και με τις σύγχρονες ανάγκες
και τις νέες τάσεις του θεάτρου και των θεατρικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην
Κύπρο.
Το σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ (πρώτη εφαρμογή 2015 για τις επιχορηγήσεις του 2016), αφορά στο αποτέλεσμα
μακρών διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς, δημιουργούς, κρατικές υπηρεσίες και θεσμούς,
που έγιναν σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και με γνώμονα πάντα, τη θεατρική ανάπτυξη του τόπου.
Είναι ένα ενιαίο σχέδιο χορηγιών που αφορά όλους τους επαγγελματικούς Θεατρικούς Φορείς και
Ομάδες και, σε αντίθεση με το προηγούμενο σχέδιο που διέκρινε Φορείς, κρίνει την κάθε θεατρική
παραγωγή στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων, αντιμετωπίζοντας ισότιμα και δίκαια τους δημιουργούς.
Μεταξύ άλλων σημαντικών, το Σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ποιότητα αλλά και την οργάνωση,
προσφέρει στήριξη και κίνητρα στους Φορείς/Ομάδες προκειμένου να προσφέρουν θεατρική
δημιουργία και μέσω αυτής, την ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου στην Κύπρο, επιβραβεύοντας
μεταξύ άλλων την ικανότητα προσέλκυσης κοινού, την αποκέντρωση, τον επαγγελματισμό κ.ά. Όλα
τα σχετικά με το ΘΥΜΕΛΗ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΘΟΚ, στο
https://www.thoc.org.cy/theatre-development/epichorigisi-theatrikis-dimioyrgias-theatrikes-chorigiesthymeli,el-theatredev-01,el
Αποδέκτες: Υπολογίζεται πως μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, επωφελούνται άμεσα, κατά μέσο
όρο κάθε χρονιά, περί των 500 επαγγελματιών του θεάτρου και επηρεάζονται άμεσα, τουλάχιστον
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200,000 θεατές, όλων των ηλικιών. Κόστος: €1,138.000 ετησίως διατίθενται σε θεατρικούς Φορείς με
βάση το ΘΥΜΕΛΗ.
Πανδημία: Ο ΘΟΚ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στους ανθρώπους του θεάτρου, με το
Τμήμα ανάπτυξης να συγκαλεί άμεσα, στις 11.3.2020 τους άμεσα επηρεαζόμενους θιάσους με
πρεμιέρες στο επόμενο διάστημα για να αντιμετωπιστεί από κοινού το θέμα, και να καταγραφούν οι
δικές τους σκέψεις και προβλήματα που προκύπτουν. Για σκοπούς καταγραφής των επιπτώσεων
πανδημίας του CoVid-19, κυκλοφόρησε επίσης ερωτηματολόγιο σε ειδική πλατφόρμα που
ετοιμάστηκε. Μέσα από το ερωτηματολόγιο έγινε μια πρώτη δομημένη καταγραφή απόψεων για το
πώς οι επαγγελματίες του θεάτρου στην Κύπρο βιώνουν τις επιπτώσεις από την πανδημία του
Κορωνοϊού και πώς οι ίδιοι σκέπτονται ότι θα μπορούσαν να τύχουν διαχείρισης τα διάφορα
προβλήματα που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν πολύτιμο εφόδιο
για την καλύτερη κατανόηση του πώς οι ίδιοι οι καλλιτέχνες βιώνουν την κατάσταση. Μέχρι τις 17
Μαρτίου το Δ.Σ. του ΘΟΚ πήρε δραστικές αποφάσεις για άμεση στήριξη.
Με βάση αυτές τις αποφάσεις καταβλήθηκαν τα ποσά των επιχορηγήσεων, έστω και αν δεν έγιναν οι
πρεμιέρες και οι παραστάσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι φορείς και να στηριχθούν οι
εργαζόμενοι, αλλά και δόθηκε σειρά ελαφρύνσεων, προνοώντας μέχρι και το τέλος του Απρίλη.
Μεταξύ άλλων και παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορηγιών για το β’ εξάμηνο ώστε
να δώσει ευκαιρία στους φορείς να δουν πώς εξελίσσεται η κατάσταση και να αναπροσαρμόσουν τα
σχέδια τους. Οι ενέργειες αυτές, μπόρεσαν να στηρίξουν αποτελεσματικά το κυπριακό θέατρο στην
τόσο δύσκολη και πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας.
• Ο Οργανισμός συνέχισε να παρακολουθεί, να επικοινωνεί συνέχεια με τους άμεσα εμπλεκόμενους,
να συνεχίζει τα διαβήματα, τόσο σε επίπεδο λειτουργών όσο και σε επίπεδο Δ.Σ.. Σχετική
ενημέρωση έγινε και στον ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα, το τμήμα ανάπτυξης ενημέρωνε συνεχώς όλους
τους θεατρικούς φορείς για τα διατάγματα, τα προγράμματα στήριξης και τα ισχύοντα.
• Ο ΘΟΚ, όπως άλλωστε προνοεί και ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του, έθεσε εαυτόν στη
διάθεση του ΥΠΠΑΝ για συμβουλευτική και εξεύρεση τρόπων στήριξης των ανθρώπων του
θεάτρου, αλλά και για συγκεκριμένες εισηγήσεις μέτρων. Έτσι για το 2021 λειτούργησε το σχέδιο
ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ, το οποίο αποτέλεσε ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των θεατρικών φορέων αλλά
και κίνητρο για να συνεχίσουν να δημιουργούν παρά τις αντίξοες συνθήκες. Με βάση το σχέδιο, το
κράτος επιχορηγούσε κάθε θεατρική παράσταση, που δινόταν με φυσική παρουσία, με ποσό €500,
με οροφή τις €5000, ανά παραγωγή.

Θέατρο στα σχολεία: Συνέχιση της υποστήριξης και προώθησης της ποικιλόμορφης ένταξης του
θεάτρου στο σχολείο ως θεατρικό παιχνίδι μέσα σε διαφορετικά μαθήματα, ως αυτούσιο μάθημα, αλλά
και ως μέσο αυτοβελτίωσης και αγωγής, συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου, προσφορά συμβουλευτικής για το θέατρο σε σχολεία
της Κύπρου, διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς που
ασχολούνται με το θέατρο κ.ά.
Στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου, που συνδιοργανώνονται με το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, ο ΘΟΚ συνδιοργανώνει και εργαστήρια επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς που
αναλαμβάνουν το ανέβασμα των παραστάσεων, αλλά ενισχύει τα σχολεία και οικονομικά. Η
διοργάνωση αναλαμβάνεται κύρια από το Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης του ΘΟΚ, όμως οι αποφάσεις
παίρνονται από την Ειδική Επιτροπή ΘΟΚ-ΥΠΠ για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στην οποία
μετέχουν 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ και η Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης, μαζί με
άλλα 3 μέλη που διορίζονται από το ΥΠΠ. Την Προεδρία έχει το Υπουργείο Παιδείας. (περισσότερα
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για τους Αγώνες στο https://www.thoc.org.cy/theatre-development/theatro-sta-scholeia,el-theatredev02,el)
Οι Αγώνες δυστυχώς και το 2021 έμελλε να ακυρωθούν, όπως και το 2020 όταν ακυρώθηκαν τρεις
μέρες μετά την έναρξή τους, λόγω των διαταγμάτων για την πανδημία. Τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα
και το 2021 να ανασταλούν οι παραστάσεις που δίνονται στο πλαίσιο των αγώνων, οι δωρεάν
επισκέψεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια στο χώρο του Κτιρίου ΘΟΚ για οργανωμένες ομάδες μαθητών
αλλά και οι επισκέψεις σε σχολεία για παρουσιάσεις, ομιλίες κλπ.
Σε μια προσπάθεια να βρεθούν τρόποι να συνεχιστεί η σχέση των μαθητών με το θέατρο, ο ΘΟΚ σε
συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού διοργάνωσε τις
Θεατροϊστορίες, μια δράση που είχε ως απώτερο στόχο την ενθάρρυνση των παιδιών να ασχολούνται
με τα θεατρικά κείμενα, φτιάχνοντας σύντομα βίντεο με ιδέες που θα γεννιούνταν από τα θεατρικά.
Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πέρα από τα ειδικά οργανωμένα εργαστήρια που
συνήθως διοργανώνονται, αυτή επιτυγχάνεται κύρια μέσα από τα Εργαστήρια της Τετάρτης, που
προσφέρονται με πολύ χαμηλό αντίτιμο, με θεματικές που αντλούνται μέσα από τις ανάγκες των ίδιων
των εκπαιδευτικών. Τα εργαστήρια της Τετάρτης, περιλαμβάνουν βέβαια και άλλες θεματικές για
διαφορετικές ομάδες-στόχους.
(https://www.thoc.org.cy/theatre-development/ergastiria-tis-tetartis-sto-theatriko-katafygio-thok,eltheatredev-03-04,el =) .

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Κάτω από το Θεατρικό Καταφύγιο, έχουν διοργανωθεί από το 2014,
κατά μέσο όρο, 30 βιωματικά εργαστήρια ετησίως, αλλά και πρόσθετος αριθμός masterclasses,
εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στο χώρο του Θεάτρου ΘΟΚ και ενημερωτικές ημερίδες γύρω από
θέματα που αφορούν τους ανθρώπους του Θεάτρου. Πρόσθετα διοργανώνονται ειδικά προγράμματα
για ομάδες περιορισμένης προσβασιμότητας, όπως π.χ. το «Δείτε μας Αλλιώς» για άτομα με
προβλήματα όρασης.
Αποδέκτες: το ευρύ κοινό, οι επαγγελματίες του θεάτρου, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες άλλων
ειδικοτήτων που ασχολούνται με το θέατρο, ειδικές ομάδες κλπ
Πανδημία: Τα προγράμματα ανεστάλησαν το 2021, λόγω της πανδημίας.
Ερασιτεχνικό θέατρο: Διοργάνωση ετήσιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, παροχή βοήθειας σε
σχήματα, κατά καιρούς διοργάνωση εργαστηρίων επιμόρφωσης, κ.λ.π. Το 2021 διοργανώθηκε το 34ο
Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, επιδιώκοντας την περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση
του θεσμού καθώς και την επιβράβευση των ανθρώπων εκείνων που αφιλοκερδώς αφιερώνουν τον
ελεύθερο τους χρόνο στο θέατρο
Αποδέκτες: Στο μητρώο ερασιτεχνικών σχημάτων υπάρχουν πέραν των 60 σχημάτων παγκύπρια με
τα οποία υπάρχει ανοικτή επικοινωνία. Υπολογίζεται πως κάθε σχήμα έχει τουλάχιστον 20 μέλη
(κάποια μέχρι και 60) και τις παραστάσεις τους παρακολουθούν αρκετές χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι οι «πρεσβείες» θεάτρου που δημιουργούνται σε κοινότητες,
πολλές από αυτές απομακρυσμένες, όπου οι παραστάσεις είναι συλλογική προσπάθεια, με σαφείς και
χειροπιαστές αποδείξεις θεατρικής ανάπτυξης.
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Πανδημία: Το Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου, διεξήχθη κανονικά το φθινόπωρο του
2021.
Στήριξη της συγγραφής θεατρικού έργου: Καθορισμός πολιτικής ενθάρρυνσης και προσφορά
κινήτρων σε όλα τα θέατρα για το ανέβασμα κυπριακού έργου, έτσι ώστε η κυπριακή γραφή να βρίσκει
δίοδο προς το ευρύτερο κοινό.
Ο ΘΟΚ στηρίζει την Ένωση Κυπρίων Θεατρικών Συγγραφέων με ετήσιο συμβολικό ποσό χορηγίας.
Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια, καθοριστική διαφορά στον τομέα της συγγραφής του τόπου μας,
έκανε το πρόγραμμα Play, το οποίο ήταν συνδιοργάνωση ΘΟΚ και του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου, με στόχο την επεξεργασία και το ανέβασμα νέων Κυπριακών έργων και κατ’
επέκταση την ανάδειξη της Κυπριακής γραφής, αναδεικνύοντας τη διαδικασία συγγραφής μέσα από το
διάλογο συγγραφέων και πρακτικών του θεάτρου. Η διοργάνωση του προγράμματος είχε περάσει στο
ΚΚΔΙΘ, όμως με εκ νέου διαβουλεύσεις η συνεργασία αποκαταστάθηκε και αναλήφθηκε εκ νέου
δράση, προκειμένου ο τομέας της συγγραφής να στηριχθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο με νέο
κύκλο συνεργασίας των δύο φορέων για το πρόγραμμα Play #5 Play Again!, τα αποτελέσματα του
οποίου παρουσιάστηκαν με τις σκηνοθετημένες αναγνώσεις επτά έργων το Δεκέμβριο του 2021.
Ο ΘΟΚ συνεχίζει επίσης την προσφορά πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των συγγραφέων, έργα
των οποίων ανεβάζονται από επιχορηγούμενους θιάσους.
Αποδέκτες: Θεατρικοί συγγραφείς και το θεατρόφιλο κοινό των επιχορηγούμενων θεάτρων.
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου: To Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, ιδρύθηκε το 2012 μετά από
μακρόχρονες προσπάθειες που έκαναν από κοινού ο Δήμος Λεμεσού και ο Θεατρικός Οργανισμός
Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαφύλαξη και της θεατρικής ιστορίας του τόπου. Μετά από
τη γενναιόδωρη δωρεά του Πάνου Σολομωνίδη προς το Δήμο Λεμεσού, το λιθογραφείο Κουβά στη
Λεμεσό ανακαινίστηκε και έγινε το Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, το οποίο εγκαινιάστηκε το
2010 στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Θεατρικό Μουσείου Κύπρου.
Τα εκθέματα που συνθέτουν τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, που περιλαμβάνει έντυπο υλικό αλλά
και κοστούμια, μακέτες, σκηνικά αντικείμενα, σκίτσα σκηνικών και κοστουμιών και αναπαραστάσεις
σκηνικού συμπληρώθηκαν με τη συλλογή υλικού από επαγγελματίες του θεάτρου και θιάσους που
δώρισαν ή παραχώρησαν επί δανείω αντικείμενα από τα αρχεία τους.
Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες :
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα Emergence, το οποίο, λόγω της πανδημίας, δεν συμπληρώθηκε με
αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής επαναπρογραμματισμός και επανασχεδιασμός του και
συμπλήρωσή του το 2021.
• Μετά την επανένταξη του ΘΟΚ στη Σύνοδο των Θεάτρων της Ευρώπης (ETC), ως απαραίτητο
μέτρο κατά της εσωστρέφειας και του αποκλεισμού μας από την ευρωπαϊκή συνέργεια, υπήρξε
πληθώρα ευκαιριών συμμετοχής του Οργανισμού σε ευρωπαϊκά φόρα συζητήσεων, ανταλλαγών,
και εκπαιδεύσεων.
• Η πολύπλευρη συνεργασία μας με θέατρα του εξωτερικού, αποτελεί αφετηρία για ανταλλαγές,
επιμόρφωση προσωπικού, προγράμματα προώθησης της θεατρικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο κ.λ.π.
Αποδέκτες: Οι επαγγελματίες του θεάτρου στην Κύπρο, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε τεχνικό
επίπεδο και το κοινό, γενικότερα
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Οικονομική στήριξη οργανωμένων συνόλων: Παρά τις δυσκολίες που προκαλούν τα περιορισμένα
κονδύλια, τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια του ΘΟΚ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των χορηγιών που
ο Οργανισμός προσφέρει σε Φορείς με σημαντική θεατρική δράση, συνεχίζει την οικονομική στήριξη
σε οργανωμένα σύνολα όπως το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, η Ένωση
Ηθοποιών Κύπρου, η Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων, το Θεατρικό Μουσείο κ.ά.
Αποδέκτες: Το θεατρόφιλο κοινό που επωφελείται από τη δραστηριότητα των πιο πάνω συνόλων
(π.χ. Φεστιβάλ αρχαίου δράματος), όλοι οι επαγγελματίες ηθοποιοί της Κύπρου και οι συγγραφείς.
Κόστος: Περί τις €60,000 ετησίως
Ανταλλαγές με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού: τα πρωτόκολλα συνεργασίας που
υπογράφηκαν με τα Κρατικά Θέατρα της Ελλάδας, η πολύπλευρη συνεργασία μας με θέατρα του
εξωτερικού, αποτελούν αφετηρία για ανταλλαγές, επιμόρφωση προσωπικού, προγράμματα
προώθησης της θεατρικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο κ.λ.π.
Αποδέκτες: Οι επαγγελματίες του θεάτρου στην Κύπρο, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε τεχνικό
επίπεδο (π.χ. ανταλλαγή φωτιστών, ηχοληπτών κ.λ.π.)
Δικτύωση και ενημέρωση: Συνεχίζεται η παροχή πληροφοριών παντός είδους για το θέατρο γενικά
(για υποψήφιους φοιτητές, γονείς, επαγγελματίες, οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το θέατρο στην
Κύπρο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα κ.λ.π.) αλλά και η παροχή βοήθειας και υλικού σε
μελετητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επιχορηγημένες δράσεις:
Παράλληλα, το Τμήμα θεατρικής ανάπτυξης συνέχισε να προσφέρει τρόπους μέσα από τους οποίους
θα μπορούσαν οι συντελεστές του Θεάτρου να παραμείνουν ενεργοί στις αντίξοες συνθήκες της
πανδημίας, όπως οι Μικρές Μουσικές Ιστορίες, που ήταν μια σειρά από επιχορηγημένες δημιουργίες
σε βίντεο, θεατρικών ιστοριών, που συνέχισαν τις δράσεις Thank you for the music, Nέος Χώρος,
Φτωχό Θέατρο που είχαν ξεκινήσει από το 2020.
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3.2

ΣΚΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Θ.Ο.Κ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.10.19-30.9.20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Αριθμός
Παραστάσεων

Α/Α Έργο

Αριθμός
Θεατών

1.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ
του Άρθουρ Μίλλερ
Μετάφραση: Νίκος Οικονομόπουλος,
Δημήτρης Μπεραχάς
Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους
Περίοδος: 5.3. - 24.4.21

30

1.350

2.

ΕΣΜΕ
του Σπύρου Περεσιάδη
Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη
Περίοδος: 24.6. - 4.8.21

12

5.805

3.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
του Αισχύλου
Μετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη
Περίοδος: 16.7. - 6.8.21

10

3.280

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

52

10.435

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

59

12.622

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.18 - 30.9.19

75

26.215

NΕΑ ΣΚΗΝΗ
Αριθμός
Παραστάσεων

Α/Α Έργο

Αριθμός
Θεατών

1.

170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
του Γιωργή Τσουρή
Σκηνοθεσία: Γιωργή Τσουρή
Περίοδος: 3.10. - 18.10.20

13

807

2.

2ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΛΗΘΙΝΑ
του Άντρου Μπόβελ
Μετάφραση: Βάιος Λιαπής
Σκηνοθεσία: Μαρία Κυριάκου
Περίοδος: 23.10. - 6.12.20

21

1.101

3.

ΠΡΟΣΟΨΗ
του Κώστα Μαννούρη
Σκηνοθεσία: Μάριος Μεττής
Περίοδος: 30.10. - 10.12.20

21

1.027

4.

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
του Αντώνη Γεωργίου
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης
Περίοδος: 19.2. - 18.4.21

36

1.458

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ

91

4.393

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

54

6.052

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.18 - 30.9.19

75

6.091
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Α/Α Έργο

Αριθμός
Παραστάσεων

Αριθμός
Θεατών

ΔΡΑΣΕΙΣ 2020-2021 - ΝΕΟΣ ΣΕ ΕΡΗΜΟ ΝΗΣΙ
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γ. Καραούλης, Ε. Μολέσκη, Ε. Ανδρέου
1.

ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΚΟΚΑΛΑ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ
της Σουζάν Λεμπό
Μετάφραση: Σοφία Γρηγορίου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης
Περίοδος: 2.10. - 1.11.20

17

764

2.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΑ ΚΟΡΤΣΑΚ
του Ντέιβιντ Γκρεγκ
Μετάφραση: Σοφία Γρηγορίου, Γιάννης Καραούλης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης
Περίοδος: 21.11.20 - 4.4.21

25

1.002

3.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Révolution École: 1918-1939
Σκηνοθεσία: Joanna Grudzinska

1

48

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

43

1.814

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

43

4.373

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.18 - 30.9.19

71

2.410

Σ Κ Η Ν Η 018
Αριθμός
Παραστάσεων

Α/Α Έργο
1.

Αριθμός
Θεατών

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΤΟΣΟΣ ΔΑ!
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος
Μουσική: Χριστίνα Αργύρη
Περίοδος: 11.10.20 - 22.4.21

64

3.613

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΗΝΗΣ 018

64

3.613

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

97

23.688

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.18 - 30.9.19

100

25.833

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Αριθμός
Παραστάσεων

Α/Α Έργο
1.

Αριθμός
Θεατών

ΝΤΑ
του Χιου Λέναρντ
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναριδου-Καρσερά
Περίοδος: 12.5. - 29.5.21

14

580

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΗΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

14

580

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

17

3.294
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

264

20.835

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.19 - 30.9.20

270

50.029

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.10.18 - 30.9.19

321

60.549

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΘΟΚ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. ΤA ΕΤΗ 2021 KAI 2019
Αριθμός
Παραστάσεων

Έργο

Αριθμός Θεατών

2021

ΕΣΜΕ του Σπύρου Περεσιάδη

2

500

2019

Ευριπίδη “ΙΚΕΤΙΔΕΣ”
Συμπαραγωγή Εθνικό Θέατρο, Θ.Ο.Κ.

7

14.593

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1.10.20-30.9.21

Αριθμός Έργων

Αριθμός
Παραστάσεων

Αριθμός Θεατών

Σύνολο
Θεατών

Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού*
Κεντρική Σκηνή

3

1

52

2

10.435

Έκτος Έδρας

1

-

14

-

580

-

580

Νέα Σκηνή

4

-

91

-

4.393

-

4.393

Σκηνή 018

1

-

64

-

3.613

-

3.613

Θέατρο Αποθήκες

1

-

43

-

1.814

-

1.814

ΣΥΝΟΛΟ

10

1

264

2

20.835

500

21.335

1.10.19-30.9.20

Αριθμός Έργων

Αριθμός
Παραστάσεων

500

Αριθμός Θεατών

10.935

Σύνολο
Θεατών

Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού*
Κεντρική Σκηνή

3

-

59

-

12.622

-

12.622

Έκτος Έδρας

1

-

17

-

3.294

-

3.294

Νέα Σκηνή

2

-

54

-

6.052

-

6.052

Σκηνή 018

1

-

97

-

23.688

-

23.688

Θέατρο Αποθήκες

1

-

43

-

4.373

-

4.373

ΣΥΝΟΛΟ

8

-

270

-

50.029

-

50.029

1.10.18-30.9.19

Αριθμός Έργων

Αριθμός
Παραστάσεων

Αριθμός Θεατών

Σύνολο
Θεατών

Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού* Κύπρου Εξωτερικού*
Κεντρική Σκηνή

4

1

75

7

26.215

14.593

40.808

Νέα Σκηνή

2

-

75

-

6.091

-

6.091

Σκηνή 018

1

-

100

-

25.833

-

25.833
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Θέατρο Αποθήκες

2

-

71

-

2,410

-

2,410

ΣΥΝΟΛΟ

9

1

321

7

60.549

14.593

75.142

* Τα στοιχεία της στήλης αυτής περιλαμβάνουν παραγωγές των σκηνών του ΘΟΚ, που περιόδευσαν
στο εξωτερικό
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3.3 ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΥΜΕΛΗ
2021
€

2020
€

2019
€

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

190.000

180.000

180.000

ΕΘΑΛ

140.000

110.000

120.000

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ

130.000

100.000

130.000

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΑ

105.000

150.000

100.000

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΜΩΝΑ

100.000

85.000

140.000

ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ

80.000

80.000

20.000

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

70.000

90.000

140.000

ΘΕΑΤΡΟ VERSUS

65.000

85.000

80.000

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΛΤΔ

45.000

25.000

20.000

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΙΤΟΣ

41.250

60.000

20.000

FRESH TARGET THEATRE

30.000

10.000

-

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ POINT 2

15.000

25.000

40.000

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΠΕΝΤΕ

15.000

-

-

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΗ

15.000

-

-

ALPHA SQUARE ORGANISATION LTD

10.000

45.000

30.000

ΘΕΑΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ

10.000

10.000

10.000

ΣΚΗΝΗ 8

10.000

-

-

DREAM THEATRE PRODUCTIONS

10.000

-

-

HAMM BRODUCTIONS LTD

10.000

-

-

9.810

-

-

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

-

15.000

-

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “PERSONA”

-

20.000

-

OPEN ARTS

-

20.000

-

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑ

-

-

30.000

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΚΗΝΗ

-

-

10.000

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ BRUTAL

-

-

10.000

ΠΑΝ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΛΕΞ. ΑΧΤΑΡ

-

-

10.000

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ

-

-

10.000

STILL THEATRE GROUP

-

-

10.000

1.101.060

1.110.000

1.110.000

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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3.4 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2021
€

• ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Θ.Ο.Κ.

77.723

108.548

95.670

• ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Θ.Ο.Κ.

2.112

6.836

3.000

• ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

3.436

8.498

4.006

83.271

123.882

102.676

ΣΥΝΟΛΟ

2020
€

2019
€

3.5 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

2021
€

2020
€

2019
€

34ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

17.705

-

-

33ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

-

20.324

-

32ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

-

427

36.469

31ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

-

-

1.036

17.705

20.751

37.505

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

2021
€

2020
€

2019
€

3.935

-

-

-

19.643

34.015

3.935

19.643

34.015

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

2021
€

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

49.000

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

20.000

ΕΝΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

5.125

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

4.000

ΣΥΝΟΛΟ

78.125

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2021
€

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ «ΕΣΜΕ»

30.598
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

27.955

50 XΡΟΝΙΑ

19.272

ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

18.913

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΒΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ

13.200

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

10.010

PODCAST «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

8.029

ΛΕΥΚΩΜΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΘΟΚ

7.914

EUROPEAN THEATRE CONVENTION

6.537

ETC-ΜΑΛΤΑ

2.178

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.860

POP-UP FESTIVAL

300

ΣΥΝΟΛΟ

146.766
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Μέρος Γ΄

Αθλητισμός

1.
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Α.)
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ως η Ανώτατη Αθλητική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει,
σύμφωνα με τον Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο, την ευθύνη της αθλητικής ανάπτυξης
του εξωσχολικού αθλητισμού, αγωνιστικού και μαζικού.
Η λειτουργική διάρθρωση του Κ.Ο.Α. είναι ακόλουθη:
1.1

Ο Τομέας του Αθλητισμού

1.2 Ο Τομέας των Τεχνικών Υπηρεσιών και του ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
1.3

Ο Τομέας της Διαχείρισης των Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.4

Τμήμα Συντήρησης των Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.5

Ο Κλάδος της Οικονομικής Διαχείρισης

1.6

Γενικά Διοικητικά Θέματα

1.7

Εθνικοί Σχεδιασμοί

1.8

Οι Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις, Διακρατικές Συμφωνίες και τα Ευρωπαϊκά Θέματα

1.9

Θέματα Προσωπικού

1.10

Αρχείο / Γραμματεία

1.11

Το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΚΑΕΚ)

1.12

Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) - Δελτία Υγείας Αθλητών

1.1
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο Τομέας Αθλητισμού λειτούργησε σε δύο κατευθύνσεις, στην κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού
και στην κατεύθυνση του Μαζικού Αθλητισμού.
Ο Αγωνιστικός Αθλητισμός στηρίχθηκε οικονομικά από τον Οργανισμό με ποσό ύψους €10.385.812 σε
σύγκριση με €10.322.000 το 2020. Με το πιο πάνω ποσό το 2021 επιχορηγήθηκαν οι ακόλουθοι τομείς:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΑ - €2.001.500
Τα προγράμματα ΚΟΑ, είναι εθνικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων όπως Ασφάλιση, Βία και Τίμιο Παιγνίδι, ΕΣΥΑΑ, Εθνικό Σχέδιο Ταλέντων, Σχεδιασμός
Αθλητών Υψηλής Επίδοσης, Έρευνες, Εθελοντισμός και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ €8.383.812
Ο συγκεκριμένος τομέας διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α’ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ €2.566.796
Η κατεύθυνση αυτή αφορά τις επιχορηγήσεις που απευθύνονται προς τα σωματεία, ομίλους, συλλόγους
κλπ και λειτουργεί με έξι (6) βασικούς σχεδιασμούς.
Προπονητικό €350.000,00
Κάλυψη μέρους των εξόδων για εργοδότηση προπονητών σε σωματεία ατομικών αθλημάτων,
Γυμναστικούς Συλλόγους και Ναυτικούς Ομίλους.
Επιβράβευση Πρωταθλητών Σωματείων Ομαδικών Αθλημάτων €200.000:
Οικονομική στήριξη των σωματείων ομαδικών αθλημάτων (καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα,
χειροσφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, γυναικείο ποδόσφαιρο και futsal) , για συμμετοχή τους
στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις με συγκεκριμένο σχεδιασμό.
Προσφυγικής Βοήθειας €787.730,78:
Ενίσχυση των προσφυγικών μας σωματείων, όλων των αθλημάτων και τα οποία ήταν ενεργά κατά το
1974 και συνέχισαν την αγωνιστική τους δραστηριότητα μετέπειτα. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τρεις
κατευθύνσεις:
•

Στήριξη σωματείων ποδοσφαίρου

•

Στήριξη σωματείων άλλων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων πέραν του ποδοσφαίρου

•

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού σε σωματεία μέλη της ΣΤΟΚ

•

Κάλυψη δανείου προσφυγικών Σωματείων ΚΟΠ

Πρόσθετη Χορηγία €750.000
Η πρόσθετη χορηγία έχει πλέον θεσμοθετηθεί και αρχής γενομένης από το 2021 θα τοποθετείται στους
τακτικούς προϋπολογισμούς του Οργανισμού.
Επιχορήγηση ομαδικών αθλημάτων €370.188,43:
Ενίσχυση των σωματείων καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης, με βάση
την αγωνιστική τους δραστηριότητα σε επίπεδα Ανδρών, Γυναικών. Ποσό ύψους €140,000 αφορά τον
ημιεπαγγελματισμό.
Σωματεία ΣΤΟΚ €330.000,00:
Οικονομική ενίσχυση τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου και
στήριξη Ακαδημιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων των σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου.
Ατομικά €327.748,05:
Οικονομική ενίσχυση με βάση την αγωνιστική αξιολόγηση των σωματείων των ατομικών αθλημάτων,
Ναυτικών Ομίλων και Γυμναστικών Συλλόγων. Στόχος είναι η περαιτέρω οικονομική στήριξη των
σωματείων ατομικών αθλημάτων, που κατά κύριο λόγο δεν έχουν άλλους πόρους εσόδων (εισιτήρια
αγώνων κλπ).
Απρόβλεπτα €194.129:
Κρίνεται αναγκαίο όπως ποσό €194.129 , θα παραμείνει ως «Απρόβλεπτα» για κάλυψη μη
προβλεφθέντων αναγκών που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του έτους από τους
αθλητικούς μας φορείς.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ €5.817.16:
Αφορά κυρίως τη στήριξη των Ομοσπονδιών μας και λειτουργεί με έντεκα (11) βασικούς σχεδιασμούς.
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•

Σχεδιασμός Αποδοχές Εγκεκριμένου Προσωπικού €933.737:

Αφορά την κάλυψη των εξόδων της μισθοδοσίας του προσωπικού των Ομοσπονδιών.
Λειτουργικά έξοδα €350.038,93:
Αφορά τη στήριξη των Ομοσπονδιών για κάλυψη των Λειτουργικών τους εξόδων. Συγκεκριμένα,
καλύπτει τόσο το προσωπικό των Ομοσπονδιών όσο και τα άλλα Λειτουργικά Έξοδα.
Κίνητρα αθλητών €555.058:
Αφορά την οικονομική στήριξη των πρωταθλητών των Ομοσπονδιών με βάση τις επιδόσεις τους κατ’
έτος. Το ποσό των κινήτρων καλύπτει αθλητές ολυμπιακών αθλημάτων οι οποίοι σύμφωνα με τα
κριτήρια των Ομοσπονδιών τους βρίσκονται στην κατηγορία των ελίτ αθλητών και ταυτόχρονα
αποτελούν τα μέλη των εθνικών ομάδων. Η κατανομή των ποσών γίνεται με ειδικό σύστημα
βαθμολόγησης των αθλητών σε συνάρτηση με τις επιδόσεις τους. Το Σχέδιο ετοιμάζεται από τις
Ομοσπονδίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος το εγκρίνεται από τον Οργανισμό.
Ομοσπονδιακοί Προπονητές €844.700:
Αφορά την εργοδότηση, μέσω των οικείων Ομοσπονδιών, προπονητών που έχουν την ευθύνη των
εθνικών ομάδων.
Συγκεκριμένα, η κάθε Ομοσπονδία ορίζει εθνικούς προπονητές και βοηθούς εθνικούς προπονητές, οι
οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης του προγραμματισμού των εθνικών ομάδων.
Σημειώνεται ότι οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές είναι προσοντούχοι / εξειδικευμένοι σε κάθε άθλημα.
Σχεδιασμός Εθνικών Ομάδων €1.356,040 το ποσόν αναλύεται πιο κάτω:
•

Διεθνείς Αγώνες στην Κύπρο €154.900:

Στήριξη των Ομοσπονδιών για διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα μέσα στον
Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο οι Ομοσπονδίες είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα
από αυτή τους την ιδιότητα έχουν την υποχρέωση ή την ευχέρεια να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν
διάφορες ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες διοργανώσεις.
Τονίζεται ότι ο Οργανισμός δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο αφού
αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στον τόπο μας.
•

Διεθνείς Συμμετοχές €852.050:

Αφορά την οικονομική στήριξη των Ομοσπονδιών, για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες.
Οι Ομοσπονδίες είναι μέλη ευρωπαϊκών και διεθνών σωμάτων και μέσα από τις υποχρεώσεις τους
έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από τα εν λόγω
διεθνή σώματα.
Αποτελεί σκοπό του Οργανισμού όπως η συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις, είναι ουσιαστική με
απώτερο στόχο τη διάκριση των αθλητών μας.
•

Εξειδικευμένη Προετοιμασία αθλητών €260.605:

Αφορά ειδικά προγράμματα, για προετοιμασία των διεθνών αθλητών για συγκεκριμένους διεθνείς
αγώνες.
Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή αθλητών μας σε μεγάλους αγώνες, απαιτείται ειδική προετοιμασία
ούτως ώστε να βρεθούν στην κορύφωση της φόρμας τους και για το λόγο αυτό διεξάγουν την
προετοιμασία τους σε χώρους – περιοχές που έχουν το κατάλληλο περιβάλλον αγώνων αλλά και σε
χώρους όπου μπορούν να προπονηθούν με αθλητές άλλων χωρών ιδίας δυναμικότητας έτσι που να
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αυξάνεται το επίπεδο ανταγωνισμού.
•

Ιατροφαρμακευτικό €88.485:

Κάλυψη με φαρμακευτική αγωγή (βιταμίνες κλπ) των αθλητών των Ομοσπονδιών. Ταυτόχρονα μέσω
του εν λόγω Σχεδιασμού δίνεται η ευχέρεια στις Ομοσπονδίες μας να καλύψουν ασφαλιστικά επιπλέον
αθλητές πέραν του αριθμού των αθλητών που είναι ήδη ενταγμένοι στο Ασφαλιστικό Σχέδιο του
Οργανισμού και ταυτόχρονα να στηρίξουν τους αθλητές μας με προγράμματα αποθεραπείας όπως
μασάζ, φυσιοθεραπείες, υδροθεραπείες κλπ.
Τονίζεται ότι η ραγδαία ανάπτυξη του αθλητισμού, απαιτεί πλέον επιστημονική στήριξη των αθλητών
και ένας μεγάλος τομέας της στήριξης αυτής είναι η ιατρική και
• Σχεδιασμός Αναπτυξιακών προγραμμάτων €342.510 που αναλύεται ως ακολούθως:
- Ανάπτυξη Ταλέντων €89.775
Αφορά την στήριξη ειδικών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας για ανάπτυξη ταλέντων τα οποία θα
αποτελέσουν τους μελλοντικούς πρωταθλητές.
Οι Ομοσπονδίες μέσα από τους Σχεδιασμούς τους εκπονούν ειδικά προγράμματα για εξεύρεση και
αξιοποίηση νέων αθλητών – ταλέντων, τα οποία θα αποτελέσουν τις μελλοντικές εθνικές ομάδες της
χώρας μας.
Ο υπό αναφορά σχεδιασμός, καλύπτει εξειδικευμένα κάμπινγκ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
από προσοντούχους προπονητές οι οποίοι είναι καταρτισμένοι τόσο παιδαγωγικά όσο και στη
ψυχολογία του παιδιού έτσι ώστε ο εν λόγω σχεδιασμός να λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της
παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Ο Σχεδιασμός ανάπτυξης ταλέντων, αξιολογείται από τον Οργανισμό ως η μελλοντική επένδυση των
Ομοσπονδιών για την ανάπτυξη όλων των αθλημάτων.
- Ανάπτυξη Βάσης και υλικό €252.735:
Πρόγραμμα των Ομοσπονδιών για ένταξη νέων παιδιών / αθλητών στο κάθε άθλημα.
Παράλληλα με την αγωνιστική ανάπτυξη των αθλημάτων της κάθε Ομοσπονδίας, οι Ομοσπονδίες
έχουν την ευθύνη για ένταξη νέων αθλητών, με σκοπό να διευρύνεται η βάση του κάθε αθλήματος. Ο
Σχεδιασμός εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσο τις αγωνιστικές επιδιώξεις των Ομοσπονδιών όσο και τη
μαζικοποίηση του αθλήματος. Μέρος του πιο πάνω ποσού παραχωρείται στις Ομοσπονδίες για κάλυψη
αναγκών τους σε εξειδικευμένο αθλητικό υλικό.
- Επαγγελματική Αποκατάσταση €948.250:
Ένταξη και εργοδότηση αθλητών που κατέλαβαν σημαντικές διακρίσεις στο διεθνή χώρο.
- Αγώνες Εσωτερικού €269.775:
Ενίσχυση των Ομοσπονδιών για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων.
Ως γνωστό για την διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων, χρειάζεται μεγάλη οργάνωση η οποία
απαιτεί οικονομικά κόστη που θα πρέπει να καλυφθούν από το διοργανωτή.
Τέτοια
έξοδα
είναι
η
προετοιμασία
των
αθλητικών
χώρων,
οι
αποζημιώσεις
κριτών/διαιτητών/γραμματείας και παρατηρητών. Η διεξαγωγή των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων,
γίνεται πάντοτε με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της κάθε Ομοσπονδίας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα
να είναι έγκυρα και αξιόπιστα.
- Κογκρέσα Εξωτερικού €67.955:
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Αφορά την κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών στα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια.
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών, τα οποία συμμετέχουν στα αντίστοιχα διεθνή
σώματα, απαιτείται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων διεθνών σωμάτων, για
στήριξη των θέσεων και συμφερόντων του κυπριακού αθλητισμού.
Ταυτόχρονα, πολλά από τα μέλη μας διεκδικούν και εκλέγονται ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των
διεθνών σωμάτων, πράγμα που δίνει οντότητα στον κυπριακό αθλητισμό και στην Κυπριακή
Δημοκρατία γενικότερα.
- Επιβραβεύσεις (Χαριστικές Παροχές) €0:
Ο ΚΟΑ, λειτουργεί το Σχέδιο Χαριστικών παροχών, μέσα από το οποίο επιχορηγούνται με χρηματικά
ποσά αθλητές που έχουν καταλάβει αξιολογούμενες θέσεις σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Οργανισμός εφαρμόζει το «Σχέδιο Χαριστικών Παροχών» για υψηλές αθλητικές επιδόσεις αρτιμελών
αθλητών και αθλητών με αναπηρία, στη βάση του οποίου επιβραβεύονται αθλητές και προπονητές με
αξιόλογα χρηματικά ποσά για τις διακρίσεις τους σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.
- Συνδρομές €107.095:
Αφορά κάλυψη των συνδρομών των Ομοσπονδιών, για συμμετοχή στην αντίστοιχη Παγκόσμια και
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Απρόβλεπτα 41.857:
Κρίνεται αναγκαίο όπως το πιο πάνω ποσό παραμείνει ως «Απρόβλεπτα» για κάλυψη τυχόν μη
προβλεφθέντων αναγκών που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του έτους, από τους
αθλητικούς μας φορείς.
Κατά το έτος 2021, λόγω της πανδημίας οι πλείστοι προγραμματισμοί των Ομοσπονδιών έχουν
ανατραπεί και για αυτό τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με απόφασή του έδωσε την
δυνατότητα στις Ομοσπονδίες να προχωρήσουν σε μετακινήσεις κεφαλαίων από Σχεδιασμό σε
Σχεδιασμό με στόχο να λειτουργήσουν όσο το δυνατό ομαλότερα.
Η έγκριση του Οργανισμού για τη συγκεκριμένη διευθέτηση ήταν ώστε οι Ομοσπονδίες να έχουν όπως
πρώτο τους μέλημα τη στήριξη των αθλητών, προπονητών και σωματείων ούτως ώστε κανένα Σωματείο
λόγω να μην αναστείλει τις δραστηριότητές του λόγω της πανδημίας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - €380.000
Ο Κοινωνικός Αθλητισμός (Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού)
στηρίχθηκε οικονομικά από τον Οργανισμό με ποσό ύψους €380.000,00. Με αυτό το ποσό το 2021
επιχορηγήθηκαν οι ακόλουθοι τομείς:
-Τακτική ετήσια επιχορήγηση αθλητικών φορέων, οι οποίοι στηρίζουν τον αθλητισμό στην Κύπρο,
ατόμων παραπληγικών και αναπήρων, με νοητική, οπτική, ακουστική αναπηρία και μεταμοσχευμένων.
Το συνολικό ποσό για το 2020 ανήλθε στις €320,190.62 σε σχέση με € 306,585.5 το 2020 αυξημένο
κατά €13.905.12 σε σχέση με το 2020.
-Ειδικοί σχεδιασμοί βασισμένοι σε κριτήρια και προϋποθέσεις που στόχο έχουν να στηρίξουν διάφορα
οργανωμένα σύνολα ενισχύοντας την ενασχόληση με την άσκηση στοχευόμενων ομάδων πληθυσμού.
Το συνολικό ποσό ανήλθε για το 2021 στις €50.000 και το 2020 σε €60.000 μειωμένο κατά €10.000 σε
σχέση με το 2020.
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Οι σχεδιασμοί αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:
•

Σχεδιασμός «Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Νόμιμες και Παράνομες Ουσίες» €5.000

•

Εθνικός Σχεδιασμός Θρησκευτικών Ομάδων €10.000

•

Σχεδιασμός «Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού» €15.000

•

Σχεδιασμός «Αθλητικές Εκδηλώσεις Φορέων» €20.000

•

Απρόβλεπτα «Κοινωνικού Αθλητισμού» για το 2021 € 9,809.38 ενώ το 2020 €13,414.5
μειωμένα κατά €3,605.12 σε σχέση με το 2020

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - €30.000
Ο Αθλητικός Τουρισμός, στηρίχθηκε οικονομικά από τον Οργανισμό με ποσό ύψους €30.000, για το
έτος 2021.
Οι Ομοσπονδίες επιχορηγούνται για τη διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο, για διεθνείς
συμμετοχές του σωματειακού αθλητισμού στο εξωτερικό και στην Κύπρο καθώς επιχορηγεί και μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών για τη συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια
Συνέδρια. Ο Οργανισμός συνεργάζεται το Υφυπουργείο Τουρισμού και με Πανεπιστήμια για τη
διεξαγωγή συνεδρίων και εκδηλώσεων που αφορούν τον Αθλητικό Τουρισμό στην Κύπρο, καθώς
επίσης επιμορφώνει και υποστηρίζει τους αθλητικούς φορείς σε θέματα αθλητικού τουρισμού.
Ο Οργανισμός διατηρεί κοινή Επιτροπή Αθλητικού Τουρισμού ΚΟΑ-Υφυπουργείο Αθλητισμού, με στόχο
το συντονισμό των ενεργειών των δυο φορέων για προσέλκυση του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο
όπου και πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις όπου κωδικοποιούνται κοινές
ενέργειες των δυο Οργανισμών. Επίσης, συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας για
την εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμών για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού Κύπρου και
Ελλάδος, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ- €245.000
Ο Οργανισμός, αποδέσμευσε για το έτος 2021 σε 47 Σχολικές Εφορείες (97 σχολικές αίθουσες ) το
ποσό των €245.000 ευρώ, για τη χρήση των σχολικών αιθουσών κατά τις απογευματινές ώρες από
αναγνωρισμένα Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ, με βάση κριτηρίων των οποίων
συμφωνήθηκαν από κοινού με το ΥΠΠΑΝ και τις σχολικές εφορείες.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - €60.000
Η Ακαδημία Αθλητισμού είναι ο Σχεδιασμός του Οργανισμού οποίος έχει συσταθεί με σκοπό την
συστηματική επιμόρφωση & εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, των αθλητών και γενικά όλων των
στελεχών των αθλητικών οργανισμών /φορέων σε θέματα της αθλητικής επιστήμης. Η Ακαδημία
Αθλητισμού κατά το έτος 2021 συνέχισε να ενεργεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
ομοσπονδιών μέσω της επιχορήγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων (προπονητών, διαιτητών κ.α.)
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτύου.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο Οργανισμός μέσω της Επιτροπής Ακαδημίας Αθλητισμού έχει επιχορηγήσει με ποσό πέραν των
€40.000,00, στην Κύπρο όσο και για την μετάβαση εμπειρογνωμόνων στο εξωτερικό. Το ποσό είναι
μειωμένο λόγω της πανδημίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - €233.400
Ο Οργανισμός καλύπτει με ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο τους αθλητές όλων των εθνικών ομάδων,
καθώς επίσης τους αθλητές που είναι ενταγμένοι στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του ΚΟΑ.
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Το Σχέδιο καλύπτει 834 αθλητές και δαπανείται το ποσό των €233.400 κατ’ έτος. Όσον αφορά στην
ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών Υψηλής Επίδοσης δαπανείται περίπου €30.000 κατ’ έτος.

1.1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Το Πρόγραμμα ΑΓΟ, στα 37 χρόνια λειτουργίας του κατάφερε να διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία
προσφέροντας ποικιλία προγραμμάτων μαζικής άθλησης στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του κάθε ατόμου, και ιδιαίτερα του παιδιού, μέσω της ενασχόλησης με τις φυσικές δραστηριότητες
και παρέχοντας ωφελήματα όπως η αναψυχή, η ψυχαγωγία, η βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, η
κοινωνικοποίηση, η κοινωνική επανένταξη, κ.α. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η συνεχής
αναβάθμιση του για παροχή ποιοτικών αθλητικών υπηρεσιών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τον
εμπλουτισμό του με νέα αθλητικά προγράμματα, πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων, συνεχή
επιμόρφωση και κατάρτιση των πτυχιούχων Γυμναστών που εργοδοτούνται στο Πρόγραμμα. Το
Πρόγραμμα συνεργάζεται με 35 αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ανάπτυξη αθλητικών
προγραμμάτων και εκδηλώσεων με απώτερο στόχο τη προσφορά ευκαιριών στους δημότες τους για να
δραστηριοποιηθούν στην άθληση. Το πρόγραμμα «ΑΓΟ» τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και
επιβράβευσης.
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι :


Η δια βίου άσκηση και η άσκηση ως μέρος της ζωής



Η βελτίωση της σωματικής και πνευματικής υγείας του ατόμου



Η καλλιέργεια χαρακτήρα και προσωπικότητας μέσα στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθε και της
ευγενούς άμιλλας



Η αθλητική διαπαιδαγώγηση των ατόμων και ειδικά των παιδιών με απώτερο στόχο την
εξάλειψη της βίας από τον αθλητισμό



Η υγιής ενασχόληση της νεολαίας και η αποφυγή κακών συνηθειών, μείωση της
εγκληματικότητας, ναρκωτικά και άλλα κοινωνικά προβλήματα



Η κοινωνική συνοχή, η ανοχή και κατανόηση μεταξύ των πολιτών μέσα από τα προγράμματα
άσκησης

ΑΓΟ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Το πρόγραμμα ΑΓΟ θέλοντας να διατηρήσει επαφή αλλά και να εκφράσει το ενδιαφέρον του προς τα
μέλη του παραμένοντας κοντά τους οργανωμένα και μεθοδικά, ετοίμασε και παρουσίασε βίντεο με
ασκήσεις που θα μπορούσαν τα μέλη να εκτελούν από το σπίτι.
Τα βίντεο αφορούσαν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, τα οποία προβάλλονταν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα
μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων μαζικής δικτύωσης του ΚΟΑ, του διαδικτυακού
καναλιού του Προγράμματος στο YouTube, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το
Πρόγραμμα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η Πλατφόρμα αυτή, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021 και λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια της
μέρας πρωινές, μεσημβρινές και βράδυνες ώρες όπου εφαρμόζονται Προγράμματα Γυμναστικής τα
οποία θα απευθύνονται στα μέλη του προγράμματος ΑΓΟ που αριθμούν πέραν των 16.000.

Παράλληλα η Πλατφόρμα εκτός από τα ζωντανά και βιντεοσκοπημένα προγράμματα για όλες τις
ηλικιακές ομάδες, (προγράμματα για παιδιά, ενήλικες, Τρίτη ηλικία, ΑμεΑ, νηπιαγωγεία κλπ), θα
φιλοξενεί
και
διάφορες
άλλες
δραστηριότητες.
Οι
δραστηριότητες
αυτές
θα
περιλαμβάνουν ομιλητές από χώρο του Μαζικού Αθλητισμού και της υγείας.
Η Πλατφόρμα είχε τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στα μέλη από εμπειρογνώμονες για την
εξέλιξη των μέτρων, σχετικά για το COVID-19.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
Εισαγωγή νέας προσέγγισης της λειτουργίας των προγραμμάτων ΑΓΟ με αξιοποίηση ανοικτών χώρων
π.χ. πάρκα, παραλίες, γραμμικά πάρκα, πλατείες, για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων αλλά και
εκδηλώσεων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟ
Η ηλεκτρονική εγγραφή δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία
εγγραφής στα προγράμματα «ΑΓΟ» ανέπαφα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, λειτούργησε φέτος σε όλες τις επαρχίες και
άρχισε από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 7 Αυγούστου.
Κατά το 2021 το πρόγραμμα διεξήχθη για πρώτη φορά στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και
Αμμοχώστου.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’EUROPE IN ACTΙON’’
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν ως
μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για
Όλους (TAFISA).
Στόχος του προγράμματος είναι η ταυτοποίηση των βασικών Εθνικών και Περιφερειακών πολιτικών
στον τομέα του αθλητισμού βάσης, με σκοπό την αναβάθμισή τους και τη δημιουργία εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.
Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα
ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους μετόχους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη
διαμόρφωση και εφαρμογή των εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέσω του Προγράμματος, για την μεταφορά των πολιτικών αυτών
από τη θεωρεία στην πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει:
Τη συλλογή πολιτικών αθλητισμού βάσης
Το συντονισμό για τη δημιουργία των πακέτων των βασικών σημείων των πολιτικών αθλητισμού βάσης
και τη δημιουργία εργαλείων για την εκπαίδευση των διαφόρων μετόχων στο πεδίο του αθλητισμού
βάσης
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Τη διεξαγωγή συνεδρίων για τη διοχέτευση των πακέτων βασικών σημείων και της παρουσίασης των
καλών πρακτικών
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και το Δεκέμβριο 2022 και πραγματοποιείται
με τη συνεργασία 8 διαφορετικών οντοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της
τοπικής κυβέρνησης, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου.
ΜΕΛΗ – ΔΑΠΑΝΕΣ -ΕΣΟΔΑ
Κατά τη χρονιά 2021 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14.196 άτομα όλων των ηλικιών, αριθμό τον οποίο
ευελπιστούμε να αυξήσουμε, υλοποιώντας το όραμα μας για παροχή περισσότερων ευκαιριών για συμμετοχή
σε αθλητικές δραστηριότητες.
Η συνολική δαπάνη του Προγράμματος, ήταν €2.467.004 .Τα έσοδα του Προγράμματος ξεπέρασαν το
€1.000.000.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προσφορά τους Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στους στρατεύσιμους αλλά και στα μόνιμα στελέχη
του στρατού θεωρείται πολύ σημαντική και έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της φυσικής αγωγής στην
Εθνική Φρουρά.
Τα προγράμματα άθλησης, που καταρτίσθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου στρατού ενός
δυνατού αμυντικού συστήματος στους χώρους αυτούς σε θέματα φυσικής κατάστασης, βελτιώνονται
και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες που απαιτεί η Εθνική Φρουρά.
Στο πρόγραμμα αυτό απασχολούνται 26 γυμναστές και 2 συντονιστές.
Στα στρατόπεδα αθλούνται καθημερινά περίπου 1200 στρατιώτες/στελέχη/ Συμβασιούχοι οπλίτες ενώ ο
αριθμός αυτός αυξάνεται στους 3.500 κατά τις περιόδους κατάταξης νεοσυλλέκτων.
Οι γυμναστές παρέχουν επιστημονικές και μεθοδευμένες μεθόδους γύμνασης, ακολουθώντας τις νέες
μεθόδους / τάσεις άθλησης επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η συνολική δαπάνη του Προγράμματος ήταν €608.963 .Τα έσοδα του Προγράμματος ήταν €114.723 .
Σώματα Ασφαλείας
Το Πρόγραμμα Άθληση στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομία πυροσβεστική μόνιμα στελέχη στο στρατό)
έχει σαν στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την καλύτερη σωματική εμφάνιση, αλλά και το
συνδυασμό της γύμνασης και ψυχαγωγίας των συμμετεχόντων μέσω των αθλοπαιδιών.
Με αυτό το πρόγραμμα ο Οργανισμός συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εκγύμνασης που γίνεται
στα Σώματα Ασφαλείας.
Τμήμα Φυλακών
Καινοτομία του ΚΟΑ, αποτελεί η λειτουργία των 7 γυμναστήριων, τα οποία στελεχώνονται με 6
γυμναστές, στις Κεντρικές Φυλακές για την εκγύμναση των κρατουμένων και των δεσμοφυλάκων.
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1.2 ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής χωρίζεται σε δύο βασικούς
κλάδους.
•

Τον Κλάδο Δημιουργίας Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων και επιχορήγησης Μη Ιδιόκτητων
Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

•

Τον Κλάδο Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.

•

Κλάδος Δημιουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Επιχορήγησης Μη
Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ιδιόκτητων

Ο κλάδος αυτός, έχει την ευθύνη για την Δημιουργία νέων Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων, την
Αναβάθμιση υφιστάμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων και την εποπτεία έργων μη Ιδιόκτητων Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, που επιχορηγούνται από τον Οργανισμό.
Για την ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής στον Τομέα των έργων κατά το 2021, έχει δαπανηθεί το
ποσό των €13.500.000 περίπου.
Έργα που ολοκληρώθηκαν ή ευρίσκονται σε εξέλιξη
-

Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στην αθλητική αίθουσα του Δήμου Αθηένου

Γήπεδα κοινωνικού αθλητισμού στο Δήμο Αραδίππου
Γήπεδα και Εγκαταστάσεις Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας (σε εξέλιξη)
Βελτιωτικές εργασίες και CCTV στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Εθνικού ΄Άχνας
Έξι γήπεδα κοινωνικού αθλητισμού στο Δήμο Πάφου (ολοκληρώθηκαν)
Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΑΕΤΟΥ στο Δήμο Λεμεσού (ολοκληρώθηκε)
Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΔΟΞΑ-ΘΟΙ Κατωκοπιάς
Βελτιωτικές εργασίες στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών
Βελτιωτικές Εργασίες στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών
Βελτιωτικές Εργασίες στην αίθουσα Αντισφαίρισης του Σωματείου Μαυρομμάτης Αγίου
Παύλου
- Βελτιωτικές Εργασίες στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
- Γήπεδο κοινωνικού αθλητισμού (Futsal) στη Σχολική Εφορεία ΄Εγκωμης
- Γήπεδο κοινωνικού αθλητισμού (παιγνιδότοπος) στο Κ.Σ.Κάτω Δευτεράς.
- Εργασίες Αναβάθμισης στο ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΑΕΚ-ΑΡΕΝΑ
Συντήρηση / Ενίσχυση Κερκίδων & Στεγάστρου Τσιρείου Σταδίου
-

Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Έχει ληφθεί μόνο μία προσφορά με ποσό περίπου € 4.000.000.
Επειδή υπήρξε μεγάλη απόκλιση της επιτυχούσας προσφοράς
Ανακατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου στο ΓΣΠ
Ο ΓΣΠ προχώρησε σε διαγωνισμό το Νοέμβριο του 2021 για το θέμα.
Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Λεμεσού στο Κολόσσι
Το Έργο βρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Το ποσό του κατασκευαστικού συμβολαίου ανέρχεται σε €
31.333.000 και η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 28 μήνες.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.
Υπηρεσία Κατάθεσης Κτηριολογικών Απόψεων για Αθλητικές Αναπτύξεις
Η Υπηρεσία, στο πλαίσο του ελέγχου και της εποπτείας της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
(Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής και άλλες Αθλητικές Αναπτύξεις), εκφράζει απόψεις τόσο προς τις
Αρμόδιες Αρχές όσο και προς τους Μελετητές ή/και αιτητές, σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς
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του Οργανισμού. Η υπηρεσία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων, οι οποίες
συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και ως εκ τούτου δύνανται να εξασφαλίσουν τη νόμιμη
λειτουργία τους. Για το 2021, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού έχουν εκφράσει 133 γραπτές
περίπου και πολύ περισσότερες προφορικές απόψεις.
1.2.1 Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Ο Οργανισμός με βάση το άρθρο 5 (2) (κα) του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου και
των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012 ελέγχει, εποπτεύει και εκδίδει
Άδεια Λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.
Η εφαρμογή του Νόμου και των Κανονισμών διενεργείται στη βάση συγκεκριμένου μηχανισμού που
εφαρμόζεται από την Υπηρεσία του ΚΟΑ, με κύριο στόχο την νομιμοποίηση των σχολών που
προσφέρουν υπηρεσίες γυμναστικής ή υπηρεσίες εκμάθησης αθλήματος.
Επίσης, μέσα στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, εφαρμόζεται διαδικασία, με βάση τα προσόντα που
καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς, για την τήρηση του μητρώου
εγκεκριμένων γυμναστών/εκπαιδευτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στις Ιδιωτικές Σχολές
Γυμναστικής.
Το έτος 2021 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία Covid – 19 η οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη
λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής. Με τα απαγορευτικά διατάγματα τα οποία άρχισαν να
τίθενται σε ισχύ το έτος 2020 συνεχίστηκε η αναστολή λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
και την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 με συνεπακόλουθες συνέπειες.
Αναλυτική πληροφόρηση των δραστηριοτήτων του τομέα για το έτος 2021 παρατίθεται στην συνέχεια.
Έλεγχος και Εποπτεία Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Ο Έλεγχος και η εποπτεία των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής πραγματοποιείται από τους Επιθεωρητές
του Τμήματος οι οποίοι διενεργούν προγραμματισμένους ή/και αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους στις
Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής (αδειούχες και μη) στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες γυμναστικής ή/και
υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος για την εξακρίβωση της εφαρμογής των
διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2021 και συγκεκριμένα
μέχρι τις 31/12/2021 παρουσιάζονται κατά επαρχία στον πιο κάτω Πίνακα.
Λ/ΣΙΑ

Λ/ΣΟΣ

Λ/ΚΑ

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ

ΠΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

275

159

74

37

88

633

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Αδειοδότηση Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού, που εφαρμόζεται από την Υπηρεσία, για την αδειοδότηση των
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής, διεξάγονται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις μετά από αίτηση των
ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και νοουμένου ότι η αίτηση που υποβλήθηκε είναι
πλήρης. Οι επιθεωρήσεις επικεντρώνονται σε ελέγχους αθλητικού εξοπλισμού, εκπαιδευτών της σχολής
και σε κτιριολογικούς ελέγχους. Ο έλεγχος του αθλητικού εξοπλισμού και των εκπαιδευτών διενεργείται
από τους Επιθεωρητές των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και ο κτιριολογικός έλεγχος από τους
Λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού. Η άδεια λειτουργίας είναι ετήσια, εκπνέει την
31η Δεκεμβρίου του χρόνου έκδοσης της και εκδίδεται για το συγκεκριμένο είδος γύμνασης ή αθλήματος
που προσφέρει η συγκεκριμένη σχολή. Οι αδειοδοτημένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής κατατάσσονται
στο σχετικό Μητρώο που τηρείται από τον Οργανισμό.
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Το έτος 2021 αδειοδοτήθηκαν από τον Οργανισμό 146 Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής.
Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των Αδειοδοτημένων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
από το 2013 μέχρι το 2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
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Λήψη δικαστικών μέτρων
Ο Οργανισμός, λαμβάνει δικαστικά μέτρα εναντίον του προσώπου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που
ιδρύει και λειτουργεί Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής κατά παράβαση των Περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμών.
Tο έτος 2021 στάλθηκαν στο Νομικό Σύμβουλο, πενήντα πέντε (55) υποθέσεις από τις οποίες για τις
πενήντα μία (51) επιτεύχθηκαν ενδιάμεσα διατάγματα αναστολής λειτουργίας (EX PARTE), μετά από
ακροαματικές διαδικασίες, εναντίον Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής που λειτουργούν χωρίς άδεια
λειτουργίας από τον Οργανισμό και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για ασφαλή και μη
επικίνδυνη λειτουργία τους, ενώ για τις τέσσερις (4) υποθέσεις δεν ζητήθηκε διάταγμα αναστολής αλλά
εκδόθηκαν κατηγορητήρια.
Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών
Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών λειτουργίας, οι Κανονισμοί προνοούν την τήρηση μητρώου στο
οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό, οι γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται
να εργοδοτηθούν σε Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής.
Το έτος 2021 έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 171 άτομα, από τα οποία τα 153 έχουν
εγκριθεί και τα 18 έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία.
Εκσυγχρονισμός των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών
Το έτος 2021, η αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού άρχισε
την αξιολόγηση των εισηγήσεων/σχολίων που υποβλήθηκαν το 2020, κατά τη διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης, για την Τροποποίηση των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών.
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Με τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών, στόχος είναι,ι να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες που
εντοπίστηκαν διαχρονικά και να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών άθλησης
στους πολίτες.
Ψηφιοποίηση Τμήματος Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής, υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα για τη
διαχείριση των Αρχείων, μητρώων και διεργασιών
Το έτος 2021 και συγκεκριμένα στις 5 Ιουλίου 2021 υπογράφτηκε η Σύμβαση, κατόπιν Δημόσιου
Διαγωνισμού, για την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος Ελέγχου των
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής οπόταν και άρχισε η έναρξη των εργασιών του έργου το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το 2022. Με την ολοκλήρωση του έργου
αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα επιτύχει:
➢
➢
➢
➢

Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
Την αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών και του Οργανισμού
( π.χ. ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ).
Τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και παρακολούθηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και
την παράλληλη εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων.
Την αποτελεσματικότερη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.3 & 1.4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης των Ιδιόκτητων Εγκαταστάσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•

την παραχώρηση των Αθλητικών Χώρων σε αθλητικούς και μη φορείς - για τη διεξαγωγή των
διοργανώσεών τους είτε τούτες είναι αγώνες διεθνούς επιπέδου, εθνικού, σωματειακού είτε είναι
προπονήσεις, την διεξαγωγή άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

•

την καθημερινή συντήρηση των Αθλητικών Χώρων έτσι ώστε να διατηρούνται σε ψηλό επίπεδο
ασφάλειας και καταλληλότητας για τους χρήστες (εργαζόμενους, αθλητές, προπονητές,
επισκέπτες κλπ).

Οι Ιδιοκτήτες Εγκαταστάσεις του ΚΟΑ:
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού είναι οι ακόλουθες:
•

2 στάδια Ποδοσφαίρου με στίβο:
«ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στη Λευκωσία και «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» στην Πάφο

•

3 κλειστά στάδια διεθνών προδιαγραφών:
«ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στη Λευκωσία, «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» στη Λεμεσό
και «ΚΙΤΙΟΝ» στη Λάρνακα

•

Το Πολυπροπονητήριο «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» στη Λευκωσία

•

4 κλειστά στάδια εθνικών προδιαγραφών:
«ΛΕΥΚΟΘΕΟ» στη Λευκωσία, «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» στον Αγρό, «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» στην Πάφο

•

3 προπονητικά γήπεδα ποδοσφαίρου με φυσικό χορτοτάπητα στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο

•

2 κολυμβητήρια 50m με προπονητικές δεξαμενές 20m + 23m αντίστοιχα:
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ.
Επίσης το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ το οποίο διαχειρίζεται, βάσει σχετικής
συμφωνίας, με το Δήμο Λευκωσίας.
•

2 κλειστά κολυμβητήρια 25m:
«ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» στον Αγρό και ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

•

2 αθλητικά πάρκα:
Το ΠΑΛΑΙΟ ΓΣΟ στη Λεμεσό (τον Δεκέμβριο του 2019 παραχωρήθηκε στο Δήμο Λεμεσού &
ΤΕΠΑΚ για Διαχείριση) , &
το ΠΑΛΑΙΟ ΓΣΖ στη Λάρνακα (τον Αύγουστο του 2018 δόθηκε σε ιδιώτη μέσω ανοικτού
διαγωνισμού για πενταετή Διαχείριση)

•

Το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στη Λεμεσό

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 2021:
•

Ολοκλήρωση των εργασιών του συμβολαίου της αντικατάστασης/επιδιόρθωσης της μόνωσης
της οροφής του Σπύρος Κυπριανού, έργο αξίας €500.774,00 πλέον ΦΠΑ,

•

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των εργασιών συντήρησης των Δυτικών Κερκίδων του Μακαρείου
Σταδίου και ετοιμάζονται τα έγγραφα διαγωνισμού.

•

Προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού, τριετούς διάρκειας για τη Προληπτική, Διορθωτική
Συντήρηση & Βελτιώσεις των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων όλων των ιδιόκτητων χώρων
αξίας €590.000 πλέον ΦΠΑ.

•

Ολοκλήρωση της μελέτης επιδιόρθωσης αστοχιών του Αθλητικού Κέντρου Γλαύκος Κληρίδης.

•

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού στο κλειστό στάδιο Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία σε επίπεδο Basket Ball Champions League 2000 Lux.

•

Ανανέωση του συμβολαίου Συντήρησης & Διαχείριση των νερών των Κολυμβητικών Δεξαμενών
του ΚΟΑ για ακόμα ένα έτος.

•

Εξασφάλιση ετήσιων αδειών λειτουργίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

•

Αδειοδοτηση όλων των εγκαταστάσεων Α κατηγορίας από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.

•

Ηλεκτρολογικές εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για σκοπούς
ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας από την Ηλεκτρομηχανολογική
Υπηρεσία Κύπρου στο ΚΙΤΙΟΝ Αθλητικό Κέντρο.

•

Τοποθέτηση emergency Exit Lights εντός της αρένας του σταδίου Σπύρος Κυπριανού και
συντήρηση μέρους του Ηλεκτροφωτισμού.

•

Συντήρηση και μερική βελτίωση του Ηλεκτροφωτισμού στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης.

•

Αντικαταστάθηκε το αυτόνομο σύστημα θέρμανσης νερού των ντους στο Ολυμπιακό
Κολυμβητήριο Λεμεσού.

•

Ολοκληρώθηκε η μερική αναβάθμιση του μηχανοστασίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο
Λεμεσού.

•

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μερική αναβάθμιση του μηχανοστασίου Ολυμπιακού
Κολυμβητηρίου Λάρνακας και βρίσκεται σε εξέλιξη.
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•

Ετοιμάστηκαν οι μελέτες για τροποποίηση των εγκαταστάσεων δεξαμενών αποθήκευσης
πετρελαίου για το Στάδιο Σπ. Κυπριανού .

•

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης/συντήρησης των προπυλαίων του Παλιού σταδίου
ΓΣΖ στη Λαρνακα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον ΚΟΑ και Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο
Δήμος Λάρνακας, Αξία Έργου €65.000.

•

Διοργανώθηκε το Καλοκαιρινό Σχολείο του Εθνικού Προγράμματος ΑΓΟ.

•

Έγινε η ορκωμοσία των νεών οπλιτών στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης.

•

Διεξάχθηκε διοργάνωση WEEPLAY στο στάδιό Σπύρος Κυπριανού.

•

Έχει τροχοδρομηθεί διαδικασία για paperless πληρωμών

•

Έγιναν εκπαιδεύσεις του προσωπικού στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε θέματα Ασφάλειας.

•

Συνεδρίασαν οι Επιτροπές Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων.

•

Μέσω πρωτοκόλλου που διατηρεί ο ΚΟΑ με το Κρατικό Χημείο διενεργήθηκαν οι νενομισμένες
μικροβιολογικές αναλύσεις σε κάθε κολυμβητήριο.

•

Οι Εγκαταστάσεις του ΚΟΑ παραχωρήθηκαν και το 2021 δωρεάν σε ανάδοχους του
Υπουργείου Υγείας για την διεξαγωγή τεστ Κορωνιού.

•

Το Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιεί το ο Α.Κ. Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για εμβολιασμούς
από τον Φεβρουάριο του 2021

•
.Οι συνολικές δαπάνες σε εργασίες συντήρησης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ανήλθαν σε
€1.250.000,00 για τις εργασίες συντήρησης και €2.270.000 τα διαχειριστικά έξοδα των 19 Ιδιόκτητων
Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

1.5 Κλάδος Οικονομικής Διαχείρισης
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
2021
Έσοδα κατά Κεφάλαιο

Προϋπ/σμος
€

2022

2023

Προϋπ/σμός
€

€

01

Κρατική Χορηγία

41.403.600

41.403.600

36.364.000

02

Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους Αθλητ.
Χώρους

1.050.050

1.050.050

1.030.050

04

Άλλα Έσοδα

2.257.080

2.259.080

2.189.080

09

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

2.500.000

2.500.000

2.500.000

011

Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της
Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς
Χώρους

50

50

50

Σύνολο Εσόδων

47.210.780

47.212.780

42.083.180
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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

2021
Προϋπ/σμός
€

2022

01

Τακτική-Διαχειριστικά
Έξοδα/Συντήρηση

14.372.628

14.659.540

15.503.430

02

Τακτική-Χορηγίες

15.575.312

15.575.000

16.362.100

Αναπτυξιακή-Δημιουργία
Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων

&

03

14.787.810

14.628.210

7.867.620

Τακτική-Αποπληρωμή
Άλλων Υποχρεώσεων

&
2.075.000

1.950.000

1.950.000

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο

04

Δανείων

2023

Προϋπ/σμός €

06

Τακτική-Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες

400.000

400.000

400.000

07

Τακτική-Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης
και της Καταστολής της Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους

20

20

20

Τακτική-Προγράμματα Κατά της Βίας

10

10

10

Σύνολο Δαπανών

47.210.780

47.212.780

42.083.180

08

1.6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ), είναι πενταμελής Επιτροπή η οποία αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) μέλη.
Η ΑΔΕΑ σύμφωνα με τον περί ΚΟΑ Νόμο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού
για διετή θητεία.
Οι αρμοδιότητες και η συγκρότηση της ΑΔΕΑ καθορίζονται από τον Περί ΚΟΑ Νόμο. Συνοπτικά
αναφέρω ότι η Επιτροπή εκδικάζει:
➢
➢

Πρωτοβάθμια αθλητικές διαφορές, αθλητικά παραπτώματα και
Δευτεροβάθμια εφέσεις εναντίον αποφάσεων οικείων δικαστικών επιτροπών

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με το Νόμο η Επιτροπή έχει εξουσία όπως ρυθμίζει τις συνεδριάσεις της
καθώς επίσης και την ενώπιον της διαδικασία.
Δράσεις 2021
➢
➢
➢

Διεξήχθησαν δέκα (10) συνεδρίες.
Καταχωρήθηκαν τρεις (3) προσφυγές
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση και έχουν ολοκληρωθεί πέντε (5) υποθέσεις, οι οποίες είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Ο Οργανισμός δια του Προέδρου υπογράφει με την Κυπριακή Δημοκρατία/Υπουργείο Εσωτερικών
Μισθώσεις κρατικής γης και Υπομισθώσεις με αθλητικά σωματεία, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Δήμους
και Κοινότητες υλοποιώντας αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τα αιτήματα για την μίσθωση κρατικής γης υποβάλλονται από τον Οργανισμό στην αρμόδια
κτηματολογική αρχή κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος από τους πιο πάνω φορείς. Η απόφαση για
την Μίσθωση κρατικής γης λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Σύμβαση Μίσθωσης ετοιμάζεται
από την Νομική Υπηρεσία με συγκεκριμένους όρους και σκοπούς και υπογράφεται από τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των Μισθώσεων και Υπομισθώσεων κρατικής γης τηρεί ειδικό
μητρώο, ενώ όλες οι Μισθώσεις και Υπομισθώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο (φάκελος
μισθώσεων).
Αντίγραφα των μισθώσεων και υπομισθώσεων κοινοποιούνται στο Λογιστήριο του Οργανισμού για
σκοπούς παρακολούθησης και εξόφλησης του μισθώματος από τους φορείς στους οποίους ο
Οργανισμός έχει μισθώσει κρατική γη.
Κατά το έτος 2021:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρ.

1.

Υποβλήθηκαν στον Οργανισμό από διάφορους Φορείς αιτήσεις για
παραχώρηση κρατικής γης

3

2.

Ο Οργανισμός ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των Φορέων προέβη
στη διαδικασία επανεκμίσθωσης κρατικής γης

5

3.

Έχουν υπογραφεί Συμβάσεις / Συμφωνίες / Υπομισθώσεις με
συμβληθέντες Υπ. Εσωτερικών – ΚΟΑ - Φορείς

1

4.

Με καθοδήγηση των Κτηματολογ. Επαρχιακών Γραφείων ο Οργανισμός
έχει προβεί σε Τροποποίηση Συμβ. Κρατ. Γης

1

5.

Έχουν τερματιστεί / ακυρωθεί Συμβάσεις Μίσθωσης Κρατικής Γης

1

6.

Υπό εξέλιξη η Συμφωνία παραχώρησης Άδειας Χρήσης του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Λακατάμιας

7.

Υπό εξέλιξη αίτημα της CYTA για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
(ΣΒΚΤ) σε υπομισθωμένη κρατική γη

5

8.

Ο Οργανισμός προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς
και μεταβίβασης τεμαχίου στο Σκοπευτήριο Λεμεσού αφού πρώτα
προηγήθηκε διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

1

9.

Υπό εξέλιξη η απαλλοτρίωση κρατικής γης στις εγκαταστάσεις του
Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λευκωσίας

1

10.

Υπό εξέλιξη η δημιουργία Οδηγού Κριτηρίων Για Μίσθωση Κρατικής
Γης

Το κεφάλαιο Μισθώματα Γης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, είναι το «01-06-13» και ο
Οργανισμός για το 2021 κατέβαλε το ποσό των €125,634.92 για την εξόφληση των Μίσθιών κρατικής
γης
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ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Οργανισμός, δια του Προέδρου του, υπογράφει με διάφορους φορείς, Συμβόλαια, Συμβάσεις,
Συμφωνίες, Μνημόνια κ.α. Για το έτος 2021 υπεγράφησαν εξήντα (60) Συμβόλαια/Συμβάσεις με
διάφορους Φορείς. – (37) Συμφωνίες αγοράς υπηρεσιών: ασφαλιστικών καλύψεων, καθαριστριών,
security (φύλαξη κτηρίων), γραφέων, επιθεωρητών, εσωτερικού ελέγχου, συμβούλων μελετητών, (10)
Συμβόλαια προσφορών έργων: διόρθωση / βελτίωση / αναβάθμιση / συντήρηση κτηρίων,
ηλεκτρολογικών εργασιών, (9) Συμβόλαια αγοράς / εγκατάστασης συστημάτων, συσκευών και
προϊόντων, (4) Συμφωνίες άδειας χρήσης / ενοικίασης ακινήτου.
Για τη διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση κάθε συμφωνίας/συμβολαίου που υπογράφει ο
Οργανισμός δια μέσω του Προέδρου ορίζεται Συντονιστής/Λειτουργός και / ή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης.
Συμβόλαια μπορεί να είναι Δημόσιες Συμβάσεις (προσφορές, διαγωνισμοί), συμφωνίες με οντότητες
ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικούς φορείς, με φυσικά πρόσωπα , με Αθλητικούς Φορείς κ.α.
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη τήρησης Μητρώου Συμβολαίων, καθώς επίσης της φύλαξης και
αρχειοθέτησης του Πρωτότυπου Εγγράφου του Συμβολαίου
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η Υπηρεσία τηρεί μητρώο των Δικαστικών Υποθέσεων που καταχωρούνται ενώπιον των Επαρχιακών
Δικαστηρίων, του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Για κάθε δικαστική υπόθεση τηρείται ξεχωριστός Διοικητικός Φάκελος ο οποίος ενημερώνεται τακτικά
για την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης.
Για το έτος 2021 έχουν καταχωρηθεί 6 Δικαστικές Υποθέσεις τις οποίες χειρίζεται ο Νομικός Σύμβουλος
του Οργανισμού σε συνεννόηση με την Διοίκηση και τα αρμόδια Τμήματα.

1.7 ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Σχεδιασμός Υψηλής Επίδοσης
To 2021, συνεχίστηκε η προσπάθεια για υλοποίηση του στόχου του Σχεδιασμού για την όσο το δυνατό
μεγαλύτερη σε αριθμό εκπροσώπηση και διάκριση της Κύπρου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και
ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του «ΤΟΚΙΟ 2020», αλλά και στις επιτυχίες των αθλητών/τριων.
Περαιτέρω ο Σχεδιασμός αναβαθμίστηκε λειτουργικά μέσα από την βελτίωση του Οδηγού Λειτουργίας
του αλλά και οικονομικά. Η διάρκεια των μηνιαίων επιδομάτων των αθλητών/τριων μειώθηκε από έντεκα
(11) σε εννέα (9) έτσι ώστε να συντρέχει με την λήξη του Ολυμπιακού κύκλου. Παρ’ όλα αυτά
κατανεμήθηκε επιπλέον ποσό €300,000 για στήριξη των αθλητών που εξασφάλισαν πρόκριση στους
Ολυμπιακούς Αγώνες «ΤΟΚΙΟ 2020», αλλά και σε αθλητές/τριες που ήταν κοντά στην πρόκριση. Ο
Σχεδιασμός στήριξε 47 αθλητές/τριες σε 4 κατηγορίες , καθώς και 37 προπονητές, ενώ ο
προϋπολογισμός του ανήλθε στις €750,000.
Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Πρωταθλητών Ατομικών Ολυμπιακών Αθλημάτων (U23)
Το Σχέδιο στήριξε τους νεαρούς πρωταθλητές μέσα από την παροχή οικονομικής υποστήριξης, με
αποτέλεσμα να ανταγωνιστούν κατ’ αναλογία, συνομήλικους αθλητές άλλων προηγμένων αθλητικά
χωρών. Κατά το έτος 2021, τόσο ο Οδηγός Λειτουργίας, όσο και τα Αγωνιστικά Κριτήρια Ένταξης του
Σχεδιασμού αναθεωρήθηκαν με πρόνοιες οι οποίες υποβοήθησαν τους αθλητές, αλλά ταυτόχρονα
τέθηκαν και ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες διασφάλισαν την ορθολογιστική χρήση των επιδομάτων
που χορηγήθηκαν.Ο προϋπολογισμός του Σχεδιασμού για το έτος 2021 ανήλθε στις €294,000.
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Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.)
Συνεχίστηκε η λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που συστάθηκε
από τον ΚΟΑ το 1998 και έχει σκοπό να υποστηρίζει τον αθλητισμό βάσης και συγκεκριμένα τις
οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού μέσω των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων, μέσα από
την επιχορήγηση των προπονητών των ακαδημιών, καθώς και επιμέρους τομείς όπως είναι η
επιμόρφωση, η επιστημονική στήριξη, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και τα κίνητρα. Από το 2013 η
λειτουργία του Σχεδίου βασίζεται πλέον πάνω σε εγκεκριμένο από το Δ.Σ. «Οδηγό Λειτουργίας» που
εκπονήθηκε, καθώς και κριτήρια και προϋποθέσεις για την επιχορήγηση προπονητών των
Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων. Κατά το 2021 στον Σχεδιασμό ενεργοποιήθηκαν 110 Σωματεία στα 4
Ομαδικά Αθλήματα & 114 σωματεία στα 21 Ατομικά Αθλήματα, με τη συμμετοχή 425 προπονητών/τριών
και 8,500 αθλητών/τριων.O εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Σχεδιασμού για το 2021 ήταν
€1,265,388.00, ενώ το συνολικό ποσό για διοικητικά – λειτουργικά έξοδα & επιχορηγήσεις ανήλθε στο
€1,332.156.00.
ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Με βάση τον Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του
2008 – 2014, αλλά και την ευθύνη που είχε ο ΚΟΑ, μέσα από τις πρόνοιες του, το 2021 συνεχίστηκαν
τα πιο κάτω: Κάρτα Φιλάθλου
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της πολιτείας για την εφαρμογή του Περί της Πρόληψης και
Καταστολής της Βίας Νόμος του 2008 48(Ι)/2008 – 132(I)/2014 ο Οργανισμός έχει αναλάβει την
υλοποίηση, αλλά και την δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση των πιο κάτω συστημάτων για την
εφαρμογή του θεσμού του μητρώου κατόχωνκάρτας φιλάθλου:
-

σύστημα ελέγχου εισόδων

-

σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης

-

τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος

-

σύστημα επεξεργασίας οπτικοακουστικών παραστάσεων

-

σύστημα έλεγχου έκδοσης εισιτηρίων

-

μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου

-

σύστημα έκδοσης κάρτας φιλάθλου

-

προληπτικά μέτρα & μέτρα παρέμβασης

Κατά το 2021, ο Οργανισμός, συνέχισε την υλοποίηση ενός από τα μέτρα που προνοούνται από την
νομοθεσία με την δημιουργία, φύλαξη και διαχείριση του μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός καρτών φιλάθλου που εκδόθηκαν ανήλθε στις 130,000.
Επιτηρητές Σταδίων
Με βάση του Κανονισμούς των Επιτηρητών Σταδίων της κείμενης νομοθεσίας οι οποίοι προβλέπουν
την εμπλοκή του Οργανισμού σε ότι αφορά το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών, την αγορά του
απαραίτητου εξοπλισμού και την δημιουργία, τήρηση και διαχείριση Μητρώου Επιτηρητών Σταδίων, ο
Οργανισμός συμμετέχει στην Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, όπως αυτή ορίζεται από τους
Κανονισμούς, όπου και συνέχισε την στήριξη του θεσμού. Η υλοποίηση και εφαρμογή του θεσμού μέσα
από την κυρίαρχη συμβολή του ΚΟΑ έχει συμβάλει στην αποφόρτιση της αστυνομίας από συγκεκριμένα
καθήκοντα, γεγονός που συμβάλει στην μείωση του αριθμού των αστυνομικών που χρησιμοποιούνται
στα γήπεδα και κατ’ επέκταση του κόστους αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων. Η επιτροπή
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να εξετάσει προβλήματα που αναφύονται κατά την
λειτουργία του θεσμού η να εξετάσει καταγγελίες που αφορούν επιτηρητές και/η υπεύθυνους ασφάλειας
σταδίου η για τη διοργάνωση
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Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων
Το 2021 και με βάση τις πρόνοιες του του Περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας Νόμος του 2008
48(Ι)/2008 – 132(I)/201, ο ΚΟΑ, συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, με
την υπόδειξη δυο ατόμων οι οποίοι προέρχονται από τον Οργανισμό, ως προνοείται από την κείμενη
Νομοθεσία. Βασική και πρωταρχική της ευθύνη σε πρώτο στάδιο είναι να εγκρίνει μέσα από
καθορισμένες διαδικασίες, πιστοποιητικά λειτουργίας και ασφάλειας για στάδια όπου
πραγματοποιούνται αγώνες πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας ομαδικών αθλημάτων.
Την λειτουργία της Αρχής, τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από γραμματειακής υποστήριξης,
καθώς και στέγασης έχει ο Οργανισμός.
Βία & Τίμιο Παιχνίδι
Το πρόγραμμα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Επιτροπής ‘’Ευ Αγωνίζεσθαι’’, η οποία μέσα
από τις δράσεις της σε συνεργασία με τον εκάστοτε Πρεσβευτή FAIR PLAY, διοργανώνει συναντήσεις
– συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις με αθλητικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα για τα θέματα που
αφορούν την πρόληψη της βίας στα γήπεδα.
1.8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις είναι o Σχεδιασμός του Οργανισμού ο οποίος προωθεί και ενισχύει την
συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και άλλων Χωρών, μέσω επιχορήγησης της φιλοξενίας και της
αποστολής:

•

Αθλητών & Ομάδων Εθνικού Επιπέδου για προπόνηση, προετοιμασία και συμμετοχή σε
αγώνες/τουρνουά

•

Ειδικών & Τεχνοκρατών για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε
αθλητικά θέματα
Όλες οι Συμφωνίες και Μνημόνια ετοιμάζονται σύμφωνα με τον Οδηγό Συνομολόγησης Διεθνών
Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης της Νομικής Υπηρεσίας και πριν την Υπογραφή τους
πραγματοποιείται Νομοτεχνικός Έλεγχος από την Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας.
Οι συμφωνίες αυτές υπογράφονται κυρίως από το Υπουργείο Εξωτερικών και / ή το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Για την ένταξη των Αθλητικών Ομοσπονδιών στο πρόγραμμα αθλητικών ανταλλαγών των αθλητικών
συνεργασιών που συνάπτει ο Οργανισμός με άλλα Κράτη, οι Αθλητικές Ομοσπονδίες θα πρέπει να
ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στον
Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Αθλητικές Συνεργασίες με Αθλητικές Αρχές Άλλων Κρατών
Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας ΚΟΑ & Γ.Γ.Α. Ελλάδος 2019 – 2021
Διακήρυξη Αθλητικής Συνεργασίας ΚΟΑ & Αθλητικής Αρχής του Ισραήλ 2018 – 2021
Μνημόνιο Συναντίληψης στον Τομέα του Αθλητισμού μεταξύ ΥΠ & Πολ. και Υπουργείου
Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας 2018 – 2022
➢ Εκτελεστικό Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 2019 – 2022 (υπογράφθηκε από τον
ΥΠΠΑΝ στη ΚΙΝΑ στις 25/4/2019)
➢
➢
➢
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Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑ σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ κατά το έτος 2021 έχει ολοκληρώσει το στάδιο της
διαβούλευσης για την σύναψη Μνημονίων Αθλητικής Συνεργασίας με τις αντίστοιχες αθλητικές αρχές
της Ουκρανίας, Κούβας, Πολωνίας, Κουβέιτ και Κιργισίας και το προσχέδιο των Μνημονίων έχει
διαβιβαστεί στις
Επιχορήγηση Αθλητικών Ομοσπονδιών μέσω του Σχεδιασμού των Αθλητικών Σχέσεων
Για το έτος 2021, έχουν επιχορηγηθεί δέκα (25) περίπου αθλητικές ομοσπονδίες με το ποσό των
€118,432.53 περίπου για την συμμετοχή τους σε προγράμματα αθλητικών ανταλλαγών με τα κράτη που
έχει συνάψει αθλητική συνεργασία ο Οργανισμός.
Νομοθεσία, Κανονισμοί & Διαδικασίες
Ο Οδηγός πολιτικής και διαδικασιών καθώς επίσης και τα έντυπα του σχεδιασμού των Διεθνών
Αθλητικών Σχέσεων έχουν εναρμονιστεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
και είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Μνημόνια / Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ ΚΟΑ & Άλλων Φορέων
Ο Οργανισμός δια του Προέδρου υπογράφει με διάφορους φορείς Μνημόνια / Πρωτόκολλα
Συνεργασίας με διάφορους Κρατικούς Φορείς.
Η Υπηρεσία τηρεί Μητρώο Μνημονίων / Πρωτοκόλλων ενώ αντίγραφο όλων των Συμφωνιών που
συνάπτει με άλλους φορείς, προωθείται στην Γραμματεία/ Αρχείο καθώς επίσης και στον αρμόδιο
Λειτουργό για τον χειρισμό και εκτέλεση των υποχρεώσεων του Οργανισμού, που προκύπτουν μέσα
από την σχετική Συμφωνία.
Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα
Ο ΚΟΑ παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκό και διεθνές αθλητικό γίγνεσθαι, σε
συνεργασία και συντονισμό με το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω δράσεις:
Τμήμα Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης T-RV (Treaty of the Reduction of Violence)
Ο Οργανισμός συνέχισε την παρουσία στην Επιτροπή μέσω τηλεδιασκέψεων λόγω των ειδικών
συνθηκών που επικρατούσαν και αναμένει την επανάκαμψη του με την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σημειώνουμε ότι εκκρεμεί η επικύρωση της Σύμβασης Safety, Security & Services in Sports Events η
οποία και θα αντικαταστήσει την προηγούμενη Σύμβαση Treaty of the Reduction of Violence.
Συμμετοχή στο Group of Copenhagen
Κατά το 2021, συνεχίστηκε η παρουσία του Οργανισμού με τον Εθνικό Συντονιστή στην Ομάδα της
Κοπεγχάγης (ΟτΚ) του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω τηλεδιασκέψεων. Η ΟτΚ συστάθηκε το 2016 με
σκοπό να επενεργεί ως ομάδα συντονισμού, πληροφόρησης και επέκτασης του θεσμού της Εθνικής
Πλατφόρμας (ΕΠ) η οποία προνοείται από την Σύμβαση για την Χειραγώγηση Αθλητικών Εκδηλώσεων,
αλλά πλέον και από τον Νόμο για την ΧΑΕ.
Η ΟτΚ λειτουργεί ως συμβουλευτικό στοιχείο προς τις χώρες που λειτουργούν ΕΠ και οι οποίες θα
πρέπει να λειτουργούν μέσα από τα τρία βασικά της στοιχεία που καθορίζουν την ΟτΚ και είναι:
•

Ομάδα ανακύκλωσης, προώθησης και ανταλλαγής πληροφοριών

•

Ομάδα επιτάχυνσης διαδικασιών

• Ομάδα καινοτομίας στην λειτουργία των ΕΠ
Για το θέμα γίνονται επαφές του Συντονιστή με την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία με βάση την κείμενη
νομοθεσία λειτουργεί και ως Εθνική Πλατφόρμα.
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Συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ΚΟΑ, συμμετείχε με εθνικούς αντιπροσώπους του στο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου
για τον αθλητισμό (Ομάδα Εργασίας για τον Αθλητισμό) μαζί με τη Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας
και Αθλητισμού στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και συμβάλλει στη διαμόρφωση των
εκάστοτε ευρωπαϊκών πολιτικών και αποφάσεων οι οποίες υιοθετούνται από τους υπουργούς
αθλητισμού στο Συμβούλιο. Επιπλέον, προετοίμασε τη συμμετοχή του Υπουργού στις Tτηλεδιασκέψεις
Υπουργών Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά τις Προεδρίες της Κροατίας και της Γερμανίας.
Συμμετοχή στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων για τον Αθλητισμό
Ο ΚΟΑ, συμμετείχε σε Ομάδες Εμπειρογνωμόνων για τον Αθλητισμό που έχουν συσταθεί με βάση το
Σχέδιο Εργασίας για τον Αθλητισμό 2021 - 2024. Εμπειρογνώμονες Λειτουργοί του Οργανισμού
συμμετείχαν στις ακόλουθες ομάδες:
• Ενίσχυση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας του αθλητισμού κατά τη διάρκεια και μετά τον
COVID-19.
• Πράσινος Αθλητισμός.
Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει ορίσει εμπειρογνώμονα Λειτουργό ως Σημείο Επαφής της Ομάδας HEPA
Focal Points, ο οποίο μαζί με τον ομόλογο του Λειτουργό στο ΥΠΠΑΝ παρακολουθούν την υλοποίηση
των δεικτών της Σύστασης Συμβουλίου για την προώθηση της σωματικής άσκησης για βελτίωση της
υγείας.
Συνέδριο Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού
Ο Οργανισμός, εκπροσωπήθηκε στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού που
πραγματοποιήθηκε από την Προεδρία της Σλοβενίας.
Συμμετοχή του ΚΟΑ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως Συντονιστής
6η Ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
Η καθιέρωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (ΕΕΑ) το 2015, αποτελεί πρωτοβουλία
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στο έγγραφο
των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας για τη
βελτίωση της υγείας, της 27ης Νοεμβρίου 2012. Η υλοποίηση μιας τέτοιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας,
αποσκοπεί στη λήψη δραστικών μέτρων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών στην
άσκηση και ανατροπή της ανησυχητικής τάσης για τη μειωμένη ενασχόληση των ευρωπαίων πολιτών
με τη φυσική δραστηριότητα, που καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης πολιτικής του για την
προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού με στόχο την υιοθέτηση ενός ενεργού και
υγιούς τρόπου ζωής από τους πολίτες, αλλά και των συναφών Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βελτίωση
της δημόσιας υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας, διοργάνωσε υπό την ιδιότητα του ως Εθνικός
Συντονιστικός Φορέας την 6η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (23 - 30 Σεπτεμβρίου 2020).
Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, με σύνθημα #BeActive, είναι η αύξηση της
συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι
ώστε να ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, επιδιώκει να δημιουργήσει μια εθνική δια-τομεακή πλατφόρμα
στην οποία έχουν εμπλακεί και δραστηριοποιούνται εθελοντικά φορείς προερχόμενοι από το δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και μη-κυβερνητικές οργανώσεις που σχετίζονται με τη φυσική
δραστηριότητα και τον αθλητισμό (αθλητισμός, εκπαίδευση, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, νεολαία,
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εργασιακό περιβάλλον, διακινήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κ.α.) προωθώντας μέσα από τις διάφορες
δράσεις που διοργανώνουν τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό με στόχο την αυξήσει των
ευκαιριών πρόσβασης για άθληση.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω ευρωπαϊκή εκστρατεία, λειτουργεί ως Ανοικτή Αγορά, στην οποία ο κάθε
φορέας που εμπλέκεται έχει την ευκαιρία να προωθήσει και προβάλει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο τις υφιστάμενες αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα του, να διοργανώσει νέες ή/και
συνδιοργανώσει δραστηριότητες με άλλους φορείς κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού. Το γεγονός αυτό, θα έχει ως κύριους αποδέκτες τους πολίτες οι οποίοι μέσα από τη
δωρεάν συμμετοχή τους στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα υφιστάμενα προγράμματα και υπηρεσίες και να γνωρίσουν και
να δοκιμάσουν διάφορες μορφές άθλησης και να επιλέξουν αυτήν η οποία τους ταιριάζει ως τρόπος
αθλητικής ενασχόλησης.
Ο ΚΟΑ έχει οριστεί ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας της εκστρατείας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Αθλητισμού στην Κύπρο, έχοντας το γενικό συντονισμό και υλοποίηση της εκστρατείας σε παγκύπρια
βάση.
Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσα από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Erasmus +. Ο ΚΟΑ υπέβαλε πρόταση με
προϋπολογισμό συνολικού ποσού €160,000 (100% χρηματοδότηση από την ΕΕ).
Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ενεργοποιήθηκαν συνολικά 99 φορείς οι οποίοι ήταν και οι
κύριοι διοργανωτές των διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων. Οι φορείς προήλθαν από τους
ακόλουθους τομείς:
•

Αθλητισμός

−

ΚΟΑ, Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους.

−

Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία/Όμιλοι/Ακαδημίες

−

Γυμναστήρια (αδειούχα από τον ΚΟΑ)

•

Εκπαίδευση

−

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

−

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

−

Μέση, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

−

Δημοτική εκπαίδευση

−

Προδημοτική Εκπαίδευση

•

Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)

•

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

•
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Για τη διοργάνωση των δράσεων, οι κύριοι διοργανωτές, ενέπλεξαν με τη σειρά τους και άλλους φορείς
που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας
έτσι ότι η δια-τομεακή συνεργασία και οι συνέργειες επιφέρουν τα καλύτερα και επιθυμητά
αποτελέσματα που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των ΟΛΩΝ των
πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό.
Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια βάση
συνολικά 393 δραστηριότητες και εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες υπολογίζεται ότι συμμετείχαν
ΔΩΡΕΑΝ περίπου 150,000 πολίτες. Σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας τηρήθηκαν τα ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα και περιορισμοί για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας covid-19.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα οι Δήμοι διοργάνωσαν πληθώρα
ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς.
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δράσεων

Οι 393 δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
χαρακτηρίζονται από πολυμορφία, καινοτομία και προσβασιμότητα, διεξάχθηκαν χωρίς ή με ελάχιστο
κόστος και στηρίχθηκαν στην εθελοντική συμμετοχή τόσο των φορέων όσο και στην εθελοντική εργασία
και προσφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού επικεντρώθηκε κυρίως σε πέντε
θεματικές εστίασης Εκπαίδευση, Εργασιακός Χώρος, Άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, Αθλητικά
Σωματεία και Γυμναστήρια, Άτομα τρίτης ηλικίας/ Άτομα με Ειδικές Ικανότητες/Άτομα με αναπηρίες.
Όσον αφορά στα είδη των δράσεων αυτά περιλάμβαναν αθλητικές δραστηριότητες, ενημερωτικές
ημερίδες και διαλέξεις.
Good Governance enhancement through e-Learning for Sport Volunteer Board Members –
(GReFORM 2018 - 2021)
Η Χρηστή Διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις
οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος αθλητισμός. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΚΟΑ, τα τελευταία
χρόνια, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικών μέτρων που μπορούν να συμβάλουν και να
διασφαλίσουν την εφαρμογή της χρηστής διακυβέρνησης στις αθλητικές ομοσπονδίες. Καθοριστικός
παράγοντας για την ορθολογιστική λειτουργία των αθλητικών οργανισμών είναι η σωστή εκπαίδευση
και κατάρτιση σε θέματα και αρχές που διέπουν τη διοίκηση και διαχείριση.
Στόχοι του Προγράμματος GReFORM είναι:
•
•

Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών αθλητικής διοίκησης
Παροχή στοχευμένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα
από τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Ο ΚΟΑ ηγήθηκε και συντόνισε το Πρόγραμμα το οποίο είχε διάρκεια 3 χρόνια (2018 -2021) και του
δόθηκε παράταση ενός επιπλέον χρόνου λόγω της πανδημίας. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια και
σε προϋπολογισμό πρόγραμμα για το οποίο ο Οργανισμός έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος ήταν
419.000 ευρώ.
Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 11 εταίροι από 6 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Κύπρο). Η κοινοπραξία των εταίρων του προγράμματος περιλαμβάνει
εθνικούς και ευρωπαϊκούς αθλητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πέραν της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, ο Οργανισμός συμμετέχει ως Εταίρος στα ακόλουθα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος
Erasmus + : Κεφάλαιο Αθλητισμός:
-Europe in action
-Play EqualSKILLS by SPORT 4 MED: Sport as a vehicle for developing skills for the labor market and
promoting employability and entrepreneurship.
-GovernAnCe SporT CodificatIon COnvergeNce.
-Safe Sport Allies: Safeguarding children from violence and abuse in local sport clubs
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1.9 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στον Οργανισμό, εργοδοτούνται, μία (1) Γενική Διευθύντρια με πενταετές (5) συμβόλαιο, είκοσι οκτώ
(28) μόνιμοι υπάλληλοι, πενήντα έξι (56) τακτικοί ωρομίσθιοι (εργάτες, φροντιστές & καθαρίστριες),
τριάντα τρείς (33) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου πλήρης απασχόλησης (λειτουργοί, γραφείς κ.α.),
είκοσι τρείς (23) γυμναστές στο Πρόγραμμα «Άθληση Στα Σώματα Ασφαλείας / Εθνική Φρουρά»,
ενενήντα (90) Γυμναστές στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους», έντεκα (11) εργοδοτούμενοι
αορίστου χρόνου/συντονιστές ΕΣΥΑΑ (υπεύθυνοι αθλημάτων & εξωτερικοί επιθεωρητές), οκτώ (8)
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου/συνεργάτες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού βρίσκονται στην
διαδικασία υποβολής αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΑΝ, ΥΠΟΙΚ & Βουλή Αντιπροσώπων) για την
αποπαγοποίηση και προκήρυξη των κενωθεισών θέσεων που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό και το οργανόγραμμα του Οργανισμού.
Επιπρόσθετα, το 2021, ο Οργανισμός προχώρησε σε επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών για
την Δομή του Οργανισμού και τα αποτελέσματα θα τύχουν διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο
και την Διεύθυνση του Οργανισμού, καθώς επίσης και με τις συντεχνίες του Προσωπικού.
Ο ΚΟΑ μέσω της αναδιάρθρωσης και της δημιουργίας νέας Οργανωτικής Δομής στοχεύει την καλύτερη
και αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού.

1.10 ΑΡΧΕΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βασικές εργασίες του Τμήματος της Γραμματείας και κατ’ επέκταση του Αρχείου είναι οι ακόλουθες:
Εισερχόμενη αλληλογραφία από το ταχυδρομείο, μέσω e-mail, μέσω φαξ και με το χέρι:
Καταχωρείται, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, και παραπέμπεται στον κάθε αρμόδιο λειτουργό
που χειρίζεται το ανάλογο θέμα. H καινοτομία του ηλεκτρονικού αρχείου έχει δημιουργηθεί από το 2009
και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο κάθε λειτουργός έχει τη δυνατότητα να εξεύρει οποιοδήποτε φάκελο
και οποιοδήποτε έγγραφο από το γραφείο του χωρίς να είναι υποχρεωμένος (όπως γινόταν στο
παρελθόν) να μεταβαίνει στο αρχείο ή/και στις αποθήκες για να ψάχνει φακέλους και έγγραφα. O KOA
είναι από τους λίγους Οργανισμούς που έχει καινοτομήσει σ’ αυτό τον τομέα.
Σκοπός και στόχος ήταν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταχώρησης όλων των εγγράφων κάτι που
έχει επιτευχθεί αλλά και να απλοποιηθεί το σύστημα για καλύτερη λειτουργία του αρχείου και γρήγορη
εξυπηρέτηση του προσωπικού.
Εξερχόμενη αλληλογραφία: Η αποστολή εγγράφων προς τα έξω, διεκπεραιώνεται με διάφορους
τρόπους: Με το ταχυδρομείο, δια χειρός, με τηλεομοιότυπο και με το ταξί. Τηρείται βιβλίο εξερχόμενης
αλληλογραφίας με τα ανάλογα στοιχεία.
Αρχειοθέτησης αποφάσεων – πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.: Γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος. Όσον αφορά το ευρετήριο καθώς και τα πρακτικά αποστέλλονται για βιβλιοδεσία.
Διαδικασία Προσφορών (αγορά υπηρεσιών/προμηθειών
εκτυπωτικά, γραφική ύλη, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κτλ.):

που

αφορούν

αναλώσιμα,

Ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία μέσω του Γενικού Λογιστηρίου. Για
οτιδήποτε άλλου είδους παραγγελίες εφόσον διαπιστωθεί η ανάγκη, γίνεται σύμφωνα με τους περί
προσφορών νόμο Ν.73(Ι)/2016.
Εφαρμογή προγράμματος Διαχείρισης Αρχείου με Κρατικό Αρχείο: Ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει
το πιο πάνω πρόγραμμα από το 2017. Συγκεκριμένα γίνεται καταγραφή, τοποθέτηση και μεταφορά των
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φακέλων που βρίσκονται στις αποθήκες του Οργανισμού και αποστέλλονται στο Κρατικό Αρχείο της
Δημόσιας Υπηρεσίας.
Εφαρμογή ηλεκτρονικής χρονοκάρτας/timecard
Η εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής χρονοκάρτας για έλεγχο του ωραρίου των υπαλλήλων.

1.11 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΑΕΚ)
Η ίδρυση του ΚΑΕΚ βασίζεται στο ψήφισμα (73) 27 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την απόφαση των
Ευρωπαίων Υπουργών Αθλητισμού στις 26/10/1973, στην οποία υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να
διαθέτουν τουλάχιστο ένα Εθνικό Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών.
Η Λειτουργία του ΚΑΕΚ, αποβλέπει στην Βελτίωση της Αγωνιστικής Απόδοσης των Αθλητών με βάση
την Επιστημονική Γνώση και Έρευνα, καθώς και στην Βελτίωση του Βιολογικού Δυναμικού του Λαού,
μέσω των Προληπτικών Αθλητιατρικών Ελέγχων που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο
Εργοφυσιολογίας του ΚΑΕΚ, μέσω της Επιστημονικής Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης
που πραγματοποιείται μέσω Διαλέξεων, Δημοσιεύσεων κλπ, μέσω της Κατάλληλης Προπονητικής
Καθοδήγησης που λαμβάνουν οι Προπονητές και οι Αθλητές Υψηλής Αγωνιστικής Στάθμης καθώς και
μέσω της κατάλληλης Συνταγογραφίας της Άσκησης που λαμβάνουν όλοι οι Αθλούμενοι που
ασχολούνται με τον Αναψυχικό Αθλητισμό και ιδιαίτερα τα Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις τα οποία
χρησιμοποιούν την Άσκηση ως μέσο της Θεραπευτικής τους Αγωγή.
Μέσα στο 2021 διενεργήθηκαν, 851 εργομετρικές εξετάσεις σε Αθλητές και Αθλούμενους όλων σχεδόν
των αθλημάτων και κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Προγραμμάτων και των
Αθλητικών Σχολείων.
Ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών, που εξετάστηκαν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, αποτελεί
τον χαμηλότερο στην ιστορία του Κέντρου και οφείλεται κυρίως στα μέτρα κατά της πανδημίας του
Κορωνοϊού. Αναλυτικά ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που εξετάστηκαν εργαστηριακά κατά την
πιο πάνω περίοδο ήταν ως ακολούθως:
Αθλητές και Αθλήτριες Εθνικών Ομάδων

(61)

Αθλητές και Αθλήτριες Σωματείων

(72)

Ερευνητικά Προγράμματα (Eurofit, κλπ)

(106)

Αθλητικά Σχολεία

(112)

Προσλήψεις στην Αστυνομία και ΑΗΚ

(500)

Τα άτομα που εξετάζονται στα Ερευνητικά Προγράμματα του Κέντρου, όπως για παράδειγμα το
«Eurofit», αφορούν μετρήσεις του Γενικού Πληθυσμού για την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης
και των παραγόντων υγείας τους. Συγκεκριμένα, εξετάζονται διάφορες ομάδες του πληθυσμού με
διαφορετική επαγγελματική απασχόληση και κινητική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα, οι
Μονάδες Ασφαλείας του Κράτους (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΜΜΑΔ, Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός,
Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού, καθιστικά επαγγέλματα, συνταξιούχοι αθλούμενοι και μη, άτομα με
χρόνιες παθήσεις, άτομα με κινητικές δυσκολίες καθώς και ομάδες ελέγχου του πληθυσμού.

Η πιο πάνω πληροφόρηση και καταγραφή στοιχείων για τη φυσική δραστηριότητα διαφόρων ομάδων
του πληθυσμού, αποτελεί δέσμευση του ΚΟΑ προς τις συστάσεις του τομέα Αθλητισμού της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (WHO) μέσα από το πρόγραμμα
Health Enhancement Physical Activity (HEPA), δηλαδή, Προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής
δραστηριότητας.
Το επιστημονικό προσωπικό, σήμερα, αποτελείται από ένα μόνιμο υπάλληλο και 3 έκτακτους
επιστημονικούς συνεργάτες αορίστου χρόνου, οι οποίοι καλύπτουν διάφορες επιστημονικές ειδικότητες
και εργασίες εντός των τμημάτων και εργαστηρίων του Κέντρου.
Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Erasmus”με την ονομασία “Prevent” το οποίο αφορούσε
την εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας καρδιαγγειακά νοσήματα και τη
σημασία της συνταγογράφησης της άσκησης για αντιμετώπιση των πιο πάνω νοσημάτων.

1.12 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΑΣΥΑ) – ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Νομοθεσία & Κανονισμοί
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (2) του Περι Κυπριακού Οργανισμού Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο για την
επίτευξη του σκοπού του έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Καθορίζει τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοεί περί της
ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους,
αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου.»
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Νομό 93 (Ι)/2019 ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ. 4715 στις 28.6.2019, η πιο πάνω παράγραφος (κ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5
του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτής του σημείου της άνω και κάτω
τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι δελτίο υγείας σε ουδεμία περίπτωση εκδίδεται, εάν ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμός
ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν και κατέχει δυνάμει του Νόμου αυτού,
προσωρινό απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγηθείσας
σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω
νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία».
Τμήμα Δελτίων Υγείας
Αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού για την εφαρμογή και τήρηση των πιο πάνω Νόμων, είναι το Τμήμα
Δελτίων Υγείας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός
προς τους αθλούμενους και τις αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες.
Αποστολή του Τμήματος των Δελτίων Υγείας
Αποστολή του ΚΟΑ, μέσω της έκδοσης του Δελτίου Υγείας, είναι η πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού
Θανάτου (ΑΚΘ) στους αθλητές, κατά την διάρκεια της σωματικής άσκησης καθώς επίσης και της
έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης των παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή
με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.
Διαδικασίες ιατρικής εξετάσεως για έκδοση Δελτίου Υγείας
Για την επίτευξη της αποστολής του και της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, ο Οργανισμός έχει
καθορίσει την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων (ιατρικών εντύπων, κλινικών, παρακλινικών και
συμπληρωματικών αποτελεσμάτων) καθώς και όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών που πρέπει να
προσκομίζουν όλοι οι αθλητές/τριες μέλη αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων για
την έκδοση και απόκτηση Δελτίου Υγείας.
Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) & Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού , ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος, με σκοπό
την εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου (κ) του εδαφίου (2), του άρθρου 5 έχει συστήσει το
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΑΣΥΑ).
Το ΑΣΥΑ είναι η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού, η οποία έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του ΔΣ
του Οργανισμού αναφορικά με τον καθορισμό της απαιτούμενης διαδικασίας της ιατρικής εξέτασης της
έκδοσης του δελτίου υγείας.
Το ΑΣΥΑ είναι συμβουλευτική επιτροπή και αποτελείται από Ιατρικούς Λειτουργούς, με εμπειρία στην
εξέταση αθλουμένων για την έκδοση δελτίου υγείας καθώς επίσης και με εξειδικευμένη γνώση στην
πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στους αθλητές.
Τα μέλη της Επιτροπής ΑΣΥΑ διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ και η θητεία της
Επιτροπής ΑΣΥΑ είναι τριετής.
Αξιολόγηση Δελτίων Υγείας & Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας
Η Αξιολόγηση για την έκδοση Δελτίου Υγείας πραγματοποιείται από τις «Ιατρικές Επιτροπές
Αξιολόγησης» οι οποίες αξιολογούν δευτερογενώς τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές εξετάσεις
που προσκομίζουν και θέτουν ενώπιον τους οι αθλητές/τριες.
Οι Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούνται από δύο (2) Ιατρικούς Λειτουργούς ειδικοτήτων της
Καρδιολογίας, Παθολογίας & Γενικής Ιατρικής, εκ των οποίων ο ένας εκ των δύο είναι πάντοτε της
ειδικότητας της Καρδιολογίας.
Οι Ιατρικοί Λειτουργοί των Ιατρικών Επιτροπών Αξιολόγησης διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού κατόπιν προκήρυξης Δήλωσης Ενδιαφέροντος και η θητεία τους είναι τριετής.
Ad – Hoc Επιτροπή ΑΣΥΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση,
έλεγχο και εποπτεία της διαδικασίας έκδοσης Δελτίου Υγείας, έχει δημιουργήσει
Ad – hoc Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Μέρος Δ΄

Νεολαία

1.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
1.1 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), είναι δημόσιος οργανισμός, αρμόδιος για θέματα νεολαίας.
Λειτουργεί από το 1994, συμβάλλοντας ενεργά και ποικιλοτρόπως στην ενδυνάμωση των νέων της
Κύπρου. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
Όραμα
Να εδραιωθούμε ως ο Οργανισμός, που θέτει τους νέους στο επίκεντρο, τους εμπνέει και τους
ενδυναμώνει για να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Αποστολή
Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο των
δυνατοτήτων τους, μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες,
σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο.
1.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Πρώτιστος σκοπός του ΟΝΕΚ, ο οποίος απορρέει και από τον περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο, είναι
η δημιουργική συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα νεολαίας, εστιασμένων στις σύγχρονες
προκλήσεις και με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους.
Από το 2017, ο ΟΝΕΚ συντονίζει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022),
η οποία αποτελεί το πρώτο έγγραφο πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο. Μια εκ των βασικών αρχών
της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και
η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατικών φορέων που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις για
τη νεολαία.
Έχοντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το κράτος προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των νέων,
ο ΟΝΕΚ διεξάγει εξειδικευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων, διαβουλεύσεις και
ανοικτές συζητήσεις με τους νέους/ες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία, όπως η λειτουργία των
Συμβουλευτικών Σωμάτων, η Σύνοδος Νέων και η Εθνική Ομάδα Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.
Επιπρόσθετα, ο ONEK συμμετέχει σε ομάδες εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και αντλώντας καλές
πρακτικές.
Κατά το 2021, υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής του ΟΝΕΚ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την
υλοποίηση και το συντονισμό των πιο πάνω θεμάτων, τα ακόλουθα:
Έρευνες
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Οι έρευνες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στο
πλαίσιο άσκησης του συμβουλευτικού του ρόλου προς το Κράτος για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη
νεολαία, καθώς τα ευρήματα των ερευνών αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και αντιλήψεις των
νέων.
Σε συνέχεια των 2 προηγούμενων παγκύπριων ποσοτικών ερευνών για τη νεολαία, ο Οργανισμός
Νεολαίας προχώρησε εντός του 2021 στη διεξαγωγή του 3ου κατά σειρά Νεοβαρόμετρου, σε
συνεργασία με τον ερευνητικό οργανισμό IMR-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με στόχο την αποτύπωση των
αναγκών, των ενδιαφερόντων και των αντιλήψεων των νέων, ηλικίας 14-35 ετών. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, με τη συμμετοχή 1000 νέων, οι οποίοι
επιλέγηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.
Το 3ο Νεοβαρόμετρο, διερεύνησε τις απόψεις και τις αντιλήψεις της νεολαίας, για διάφορα θέματα, όπως
η εκπαίδευση, η απασχόληση, η συμμετοχή στα κοινά και εστίασε στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της πανδημίας και, ιδιαίτερα, στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των νέων.
Το Τμήμα Πολιτικής διοργάνωσε στις 19 Νοεμβρίου 2021 εκδήλωση για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του 3ου Νεοβαρόμετρου στο ευρύ κοινό, με τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων,
μαθητών, εκπροσώπων Υπουργείων και Υπηρεσιών, οργανώσεων νεολαίας και της κοινωνίας των
πολιτών γενικότερα.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ικανοποιημένη από τον τρόπο ζωής της φαίνεται να είναι η
πλειοψηφία (70%) των νέων σήμερα. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει, ωστόσο, μείωση σε σχέση με την
αντίστοιχη μέτρηση (85%) του 1ου Νέο-Βαρόμετρου που διενεργήθηκε πριν από την έναρξη της
πανδημίας, αρχές του 2020. Η εύρεση εργασίας (48%) και τα θέματα επαγγελματικής προοπτικής,
συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικότερη ανησυχία των Κύπριων νέων, όπως και στα προηγούμενα
δύο Νεοβαρόμετρα. Σημειώνεται ότι 1 στους 3 νέους (32%) αναφέρει τα κοινωνικά στερεότυπα και
προκαταλήψεις, ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία σήμερα. Η
έρευνα κατέδειξε ότι η πανδημία έχει επηρεάσει τη ψυχική υγεία των νέων της Κύπρου, καθώς σχεδόν
6 στους 10 νέους δηλώνουν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επηρεαστεί προς το χειρότερο. Ολόκληρη η
έρευνα είναι δημοσιευμένη στη σελίδα του Τμήματος στο youthpolicy.onek.org.cy.
Σε συνέχεια των πιο πάνω ευρημάτων, ο ΟΝΕΚ προχώρησε περί τα τέλη του 2021 στη διεξαγωγή μιας
εξειδικευμένης έρευνας για το θέμα της ψυχικής υγείας των νέων, με στόχο την αποτύπωση της
συναισθηματικής τους κατάστασης, τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης και αξιολόγησης των
υφιστάμενων δομών/προγραμμάτων στήριξης του Κράτους και τον εντοπισμό των υφιστάμενων
αναγκών τους, για την καλύτερη στήριξή τους σε θέματα ψυχικής υγείας.
Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε εντός του 2021 στη διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα σε
νέους/νέες ηλικίας 15 ετών, με στόχο την ανίχνευση και την κατανόηση του επιπέδου του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων της Κύπρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε
μαθητές/μαθήτριες Α’ Λυκείου, με δείγμα πεντακοσίων (500) ατόμων, σε παγκύπρια βάση. Στην έρευνα
έλαβαν μέρος μαθητές από 11 σχολεία της Κύπρου, στους οποίους διενεργήθηκαν προσωπικές
συνεντεύξεις στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου.
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Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (2017-2022)
Βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017, ο Οργανισμός
Νεολαίας αποτελεί το συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία
(2017-2022).
Εντός του 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε τα τρία έγγραφα της Στρατηγικής που ετοιμάστηκαν
από τον ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία. Συγκεκριμένα, το
Β’ Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις και τα
προγράμματα των κρατικών φορέων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της τριετίας
2020-2022 για τη νεολαία, τη Μελέτη Επεξεργασίας του Β’ Σχεδίου Δράσης και την Α’ Έκθεση Προόδου
της Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 2017-2019, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την ενδιάμεση
αξιολόγηση της Στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ ΟΝΕΚ και Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και σε συνέχεια των περσινών συνδιοργανώσεων με ομάδα στόχο τους
νέους της υπαίθρου, πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 εκδήλωση, με τίτλο «Επενδύουμε στη
γεωργία- Επενδύουμε στους νέους». Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, όλοι οι νέοι/νέες
που είχαν λάβει μέρος στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για δύο νέα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης - τα οποία στηρίχθηκαν στις
εισηγήσεις που υπέβαλαν οι νέοι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων- και να συζητήσουν με τον Υπουργό,
κ. Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΝΕΚ, κ. Κλεάνθη Κουτσόφτα.
Ενόψει της ολοκλήρωσης της Στρατηγικής το 2022, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εσωτερικές διεργασίες και
έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες προκαταρκτικές συναντήσεις, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για
το σχεδιασμό της νέας Στρατηγικής που θα ισχύσει από το 2023.
Εργασία με/για τη νεολαία (youth work)
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για θέματα νεολαίας στην Κύπρο,
υλοποιεί μια σειρά ενεργειών και δράσεων, για την ενίσχυση της εργασίας με/για τη νεολαία στην Κύπρο
και την αναβάθμιση της ποιότητάς της.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του ΟΝΕΚ για το Youth Work, συζητήθηκε ο
σχεδιασμός μιας μίνι ενημερωτικής εκστρατείας για το youth work, με στόχο την ενημέρωση του κοινού
για πρακτικές youth work που εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο, με σημαντικά οφέλη για τη νεολαία. Η
εκστρατεία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΟΝΕΚ αρχές του 2022.
Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα “youth work” εντός της σελίδας του Τμήματος Πολιτικής,
με στόχο να καταστεί μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για το θέμα.
Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει επίσης ενεργά στις εργασίες του έργου που συντονίζει το ΥΠΠΑΝ με θέμα
«Διαμόρφωση μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης-πιλοτική εφαρμογή» το
οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση 2 επαγγελματικών προτύπων για το youth worker.
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1.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας για τη Νεολαία
Ο Οργανισμός Νεολαίας, συμμετείχε και το 2021 στις εργασίες των Ομάδων Εργασίας για τη Νεολαία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2021, οι πλείστες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με
τηλεδιασκέψεις και όχι με φυσική παρουσία, λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου οι Προεδρίες, τόσο της
Πορτογαλίας (α’ εξάμηνο 2021) όσο και της Σλοβενίας (β’ εξάμηνο 2021), πέραν των δικών τους
θεματικών προτεραιοτήτων, ασχολήθηκαν και με το θέμα της πανδημίας, ετοιμάζοντας ειδικά
ερωτηματολόγια, με βάση τα οποία συλλέγηκαν από τα Κράτη Μέλη, οι θέσεις τους για
προτάσεις/λύσεις, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.
Επιπλέον, κάθε Κράτος Μέλος που προήδρευε ανά εξάμηνο, είχε τις δικές του προτεραιότητες. Για την
Πορτογαλία, κύρια θεματική ήταν η συμμετοχή των νέων στα κοινά, με την έγκριση κειμένου
Συμπερασμάτων με θέμα την Ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με σκοπό την προώθηση
της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο πολιτικής συζήτησης στο
Συμβούλιο των Υπουργών συζητήθηκε το θέμα: Προώθηση μιας προσέγγισης που να βασίζεται στα
δικαιώματα των νέων.
Στο πλαίσιο της Προεδρίας της Σλοβενίας, συζητήθηκαν οι εξής προτεραιότητες/θεματικές: α) Χώροι
έκφρασης και άσκησης πολιτικής για τη νεολαία, β) Στρατηγική για τη νεολαία της Ε.Ε.-εφαρμογή του
νέου τριετούς προγράμματος εργασίας, γ) Διάλογος για τη νεολαία της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκός Διάλογος
Νεολαίας), δ) Κινητικότητα των νέων εθελοντών. Παράλληλα στο πλαίσιο της Προεδρίας της Σλοβενίας,
παρουσιάστηκε η πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022, η οποία και εγκρίθηκε
σε αρχική φάση μέσα από μια σειρά συζητήσεων κατά τις Ομάδες Εργασίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής
συζήτησης στο Συμβούλιο των Υπουργών, συζητήθηκε το θέμα: Προστασία και δημιουργία χώρων για
νέους που διευκολύνουν την ουσιαστική συμμετοχή των νέων.
Στο πλαίσιο των δύο Προεδριών, πραγματοποιήθηκαν και οι Ευρωπαϊκοί Σύνοδοι Νεολαίας με
διαδικτυακή μορφή, λόγω και των μέτρων που υπήρχαν για την πανδημία. Τα αποτελέσματα των
συζητήσεων των Ομάδων Εργασίας για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων που
πραγματοποιήθηκαν στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Νεολαίας, κατέληξαν για συζήτηση και έγκριση στο
Συμβούλιο των Υπουργών που πραγματοποιήθηκε σε έκαστη Προεδρία.
Ευρωπαϊκός Διάλογος Νεολαίας:
Κατά το 2021, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας συνεχίστηκε τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Κύπρο συνεχίστηκαν οι εργασίες για τη διαδικασία του Διαλόγου από την
Εθνική Ομάδα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, τον Οργανισμό Νεολαίας και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου το οποίο
συντονίζει την όλη διαδικασία. Για τη διαδικασία του Διαλόγου και τις διαβουλεύσεις, λήφθηκαν οι
ανάλογες οδηγίες από την Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο από Ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση
πάντα και τις κατευθυντήριες γραμμές και θεματικές των εκάστοτε Προεδριών (Πορτογαλίας και
Σλοβενίας).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Διαλόγου, πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021, 17 διαβουλεύσεις εκ των
οποίων 1 διαβούλευση με φυσική παρουσία και 16 διαβουλεύσεις διαδικτυακά στις οποίες συμμετείχαν
συνολικά 168 άτομα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή έρευνα για τον διάλογο με τη
συμμετοχή 119 ατόμων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την περαιτέρω προώθηση του
Διαλόγου και συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Εθνικής Ομάδας, για τον σχεδιασμό πολιτικών
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και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Διαβουλεύσεων. Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της
διαδικασίας του διαλόγου, συμμετείχαν 5 εκπαιδευτές για εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για
την εκπαίδευση των ατόμων που απαρτίζουν την Ομάδα των Youth Ambassadors. Η Ομάδα των Youth
Ambassadors απαρτίζεται από 15 ενεργά μέλη τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σε όλες
τις επαρχίες. Ο Οργανισμός Νεολαίας επιχορηγεί ανά δύο έτη με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. τη δράση
της Εθνικής Ομάδας και στην προκειμένη περίπτωση, του συντονιστικού φορέα της Ομάδας που είναι
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.
Youth Wiki
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο Εθνικός Ανταποκριτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της Ε.Ε., Youth
Wiki, ανέλαβε εντός του 2021 τη συλλογή, επικαιροποίηση και δημοσίευση της απαραίτητης
πληροφόρησης για τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που υλοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα της
νεολαίας. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις προώθησης και σχεδιάστηκε ενημερωτική
εκστρατεία για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με στόχο την προβολή του Youth Wiki και των επιμέρους
θεματικών που περιέχονται στην πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα τα θέματα ψυχικής υγείας των νέων.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Youth Wiki αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
όλων όσοι εργάζονται με και για τους νέους, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες,
ερευνητές, φοιτητές, youth workers και εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας, καθώς μπορούν να
αντλήσουν αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η απασχόληση, η
συμμετοχή, ο εθελοντισμός και να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές από άλλες χώρες.
Επιπρόσθετα, εντός του 2021, η ΕΕ ετοίμασε επικαιροποιημένους συγκριτικούς χάρτες, για τις θεματικές
«Συμμετοχή» και «Κοινωνική Ενσωμάτωση», τους οποίους μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα του
Youth Wiki www.youthwiki.eu και οι οποίοι διευκολύνουν τη σύγκριση των πολιτικών έκαστης χώρας
στις υπό αναφορά θεματικές.

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για τη Νεολαία του Συμβουλίου της
Ευρώπης (CDEJ)
Κατά το 2021, ο Οργανισμός συμμετείχε στις δύο συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας
Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDEJ), που πραγματοποιήθηκαν με
τηλεδιάσκεψη λόγω και της πανδημίας. Κυριότερες θεματικές για συζήτηση: A) Η πολιτική για τη νεολαία
στα διάφορα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου, β) Τα σχέδια προς όφελος των νέων για την μετά-πανδημία
εποχή, γ) Πρόσφατες εξελίξεις για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των πολιτικών για τη νεολαία, με
βάση και τις πρόσφατες συστάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών, δ) Υλοποίηση του προγράμματος
διακυβέρνησης με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 2021, ε) Ενημέρωση για τις Προεδρίες που
ακολουθούν, ξεκινώντας από την Προεδρία της Ιταλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και στ)
Πραγματοποίηση εκλογών για το εκτελεστικό γραφείο της CDEJ – με επανεκλογή της Προέδρου από τη
Μάλτα.
Στο πλαίσιο επίσης διαφόρων σεμιναρίων, που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε
συνεργασία με τις Χώρες-Μέλη του, πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2021 το
διεθνές συνέδριο με θέμα «Πολιτική για τους νέους: Youth Policy-from standards to practice.»
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του αρμόδιου
Υπουργείου Νεολαίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 40 συνολικά νέοι και νέες
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από τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι εκπροσωπούσαν κυβερνητικούς και μη
κυβερνητικούς φορείς. Οι 20 νέοι και νέες προέρχονταν από οργανώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Στο συνέδριο συμμετείχε από πλευράς Οργανισμού Νεολαίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
κος Κλεάνθης Κουτσόφτας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν καλές πρακτικές
για τα θέματα πολιτικής, παρουσιάζοντας παραδείγματα από κάθε χώρα για το τι υπάρχει στον Τομέα
Πολιτικής για τη νεολαία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συζητήθηκε το θέμα του ορισμού
της πολιτικής για τους νέους. Παρουσιάστηκαν διάφορες προτάσεις από έκαστο συμμετέχοντα, ώστε να
υπάρχει η κατάληξη σε ένα κοινό ορισμό.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική για τη Νεολαία (European Knowledge Centre on
Youth Policy - EKCYP)
Ο ΟΝΕΚ, με την ιδιότητα του εθνικού ανταποκριτή, συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Γνώσης της Συνεργασίας ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας, μέσω της συλλογής,
προώθησης δεδομένων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών για θέματα πολιτικής για τη νεολαία.
Υπό το φως της επικρατούσας κατάστασης και των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Covid19, οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης, κατά το 2021, επικεντρώθηκαν στη συλλογή, μελέτη
και ανάλυση των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας στους νέους και τις οργανώσεις
νεολαίας. Ο ΟΝΕΚ συνεισέφερε στις υπό αναφορά μελέτες με τα ευρήματα ερευνών και μελετών που
διενεργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και με καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην
Κύπρο. Επίσης, ο ΟΝΕΚ συμμετείχε στην έρευνα για τους νέους της υπαίθρου, αποστέλλοντας
πολιτικές και μέτρα που απευθύνονται στην εν λόγω ομάδα πληθυσμού.
Ηνωμένα Έθνη
Οι πολιτικές για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνονται υπόψη στην
Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου όπως και σε άλλες πολιτικές και
προγράμματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ή φόρουμ, λόγω και
της πανδημίας.
Κοινοπολιτεία
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ καλύπτει σε ετήσια βάση την οικονομική συνεισφορά του προς
το Πρόγραμμα Νεολαία της Κοινοπολιτείας και, επιπλέον, συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που
αφορούν τους νέους. Ενισχύει επίσης τη συμμετοχή των νέων στο Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας
με οικονομική και άλλη στήριξη. Κατά το 2021, λόγω της πανδημίας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι
εργασίες του προγράμματος Νεολαίας της Κοινοπολιτείας έτσι δεν πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ
Νεολαίας της Κοινοπολιτείας ή άλλα σχετικά συνέδρια. Η ετήσια συνδρομή του ΟΝΕΚ προς το
πρόγραμμα ανήλθε το 2021 στις 31.735 αγγλικές στερλίνες. Η συνδρομή καθορίζεται από τους
διοργανωτές και το ποσό συνήθως είναι πάγιο, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές.
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Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ), αποτελούν θεσμό, που υπηρετεί την σύνδεση
και το διάλογο της νεολαίας με τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές Αρχές. Στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμού,
δίνεται η δυνατότητα στους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή στα θέματα που τους
αφορούν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του Δήμου ή της Κοινότητάς τους. Ο ρόλος του
ΟΝΕΚ έχει χαρακτήρα οικονομικής, τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης προς τα Δημοτικά και τα
Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας.
Ο αριθμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, κατά το 2021, παρέμεινε στα 37. Κατά
το 2021, ο ΟΝΕΚ συνέχισε την στήριξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, τόσο σε
συμβουλευτικό επίπεδο αναφορικά με τον ρόλο τους, αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες
Νέων» επιχορηγώντας τη δράση τους.

Young Cities
Ο Oργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ολοκλήρωσαν, κατά το 2021, την
υλοποίηση της πρώτης πιλοτικής φάσης του προγράμματος Young Cities. Το εν λόγω πρόγραμμα
ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων ώστε να καταστούν φορείς
θετικής αλλαγής στην πόλη τους. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου, ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούσαν τους τρεις Δήμους Αγλαντζιάς, Αθηένου
και Δερύνειας και ως τελικό αποτέλεσμα υπήρξε η παρουσίαση συγκεκριμένων σχεδίων/έργων από
κάθε Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, η Αγλαντζιά παρουσίασε μια πρόταση για καλλιτεχνικές δημιουργικές στα
όρια του Δήμου της, η Αθηένου την ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, που θα αποτελέσει το κέντρο
συνάντησης των νέων και η Δερύνεια τη δημιουργία Πολύκεντρου για τους νέους. Σημειώνεται ότι τα
έργα που παρουσίασαν οι νέοι μέσα από το πρόγραμμα Young Cities έχουν επιχορηγηθεί σε ένα
σημαντικό βαθμό από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που έγινε μετά το τέλος της πρώτης πιλοτικής φάσης του προγράμματος,
διαφάνηκε ότι το πρόγραμμα λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία και ότι πέτυχε τους βασικούς σκοπούς
του, καθώς: α) Δόθηκε η ευκαιρία στους νέους για καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, για προαγωγή
της κουλτούρας της ενεργού πολιτότητας και της ευκαιρίας να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να
παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, επιφέροντας οι ίδιοι θετικές αλλαγές που
βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους και β) Από πλευράς πρόληψης,
διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, αφού βοηθά στη βελτίωση του
κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου οι νέοι ζουν, αναπτύσσονται και αλληλοεπιδρούν.
Δεδομένου των πιο πάνω, αποφασίστηκε η συνέχιση του προγράμματος με την επιλογή τριών
Κοινοτήτων από τρεις διαφορετικές επαρχίες: α) Άγιος Θεόδωρος -Λάρνακα, β) Ευρύχου-Λευκωσία και
γ) Πάχνα-Λεμεσός. Ήδη ξεκίνησαν οι ομάδες και οι εργασίες για το δεύτερο κύκλο του προγράμματος
από το Σεπτέμβριο του 2021, με τη συμμετοχή του ακόλουθου αριθμού νέων: A) Αριθμός
συμμετεχόντων: 53 Νέες, 35 νέοι, B) Ανά κοινότητα αριθμός νέων: 27 νέοι από Ευρύχου, 25 νέοι από
Άγιος Θεόδωρος, 36 νέοι από Πάχνα.
Το πρόγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και σημειώνεται ότι για ακόμη
μια χρονιά η οικονομική στήριξη του προγράμματος πραγματοποιείται από την Εθνική Αρχή
Στοιχημάτων. Την υλοποίηση του όλου προγράμματος ανέλαβε ανάδοχος εταιρεία/οργανισμός μετά
από προκήρυξη προσφορών.
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Δημιουργία ιστοσελίδας για τα θέματα Πολιτικής για τη Νεολαία
Το Τμήμα Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας, προχώρησε, εντός του 2021, στη δημιουργία
ιστοσελίδας για τα θέματα πολιτικής για τη νεολαία, στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε νέος,
τεχνοκράτης, ακαδημαϊκός, ερευνητής, φορέας χάραξης πολιτικής, youth worker ή εθελοντής στον τομέα
της νεολαίας να βρει πληροφόρηση σε διάφορα θέματα. Η ιστοσελίδα δημοσιοποιήθηκε στο ευρύ κοινό
τον Ιούνιο του 2021, προσελκύοντας μέχρι το τέλος του έτους γύρω στους 2000 μοναδικούς επισκέπτες.
Σημαντικό εργαλείο της σελίδας είναι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (e-library), στην οποία μπορεί κανείς να
βρει όλα τα έγγραφα της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, τα αποτελέσματα ερευνών, διάφορα
έγγραφα πολιτικής για τη νεολαία, πορίσματα, αναφορές συνεδρίων και πολλά άλλα.
Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας να υποβάλουν
ηλεκτρονικά έγγραφα, θέσεις πολιτικής ή εργαλεία που έχουν προκύψει από τις δραστηριότητες τους
και αφορούν θέματα πολιτικής για τη νεολαία (όπως κοινωνική ενσωμάτωση, youth work, συμμετοχή,
εκπαίδευση & κατάρτιση κ.ά.).
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στο https://youthpolicy.onek.org.cy/ και είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την
αγγλική γλώσσα. Επιδίωξη του Οργανισμού είναι η σελίδα αυτή να καταστεί ένα πολύτιμο και χρήσιμο
εργαλείο για όσους ασχολούνται με θέματα νεολαίας και όλους τους νέους/νέες γενικότερα..

1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πρωτοβουλίες Νέων
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί δραστηριότητες που υλοποιούνται από νέους και
οργανωμένα σύνολα νέων. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του
εθελοντισμού, παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά,
πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, το 2020 ίσχυσαν 3 περίοδοι υποβολής αιτήσεων που απευθύνονταν στις ακόλουθες
ομάδες/κατηγορίες δικαιούχων:
1. Άτυπη Ομάδα Νέων
2. Νέος/α μέχρι 35 χρόνων
3. Οργανώσεις Νεολαίας με αποδεδειγμένη παγκύπρια δράση
4. Οργανώσεις Νεολαίας χωρίς παγκύπρια δράση
5. Κέντρα Νεότητας
6. Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας
Κατά τη διάρκεια του 2020, στο Πρόγραμμα υποβλήθηκαν 500 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό
€1.691,285. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 344 και το επιχορηγούμενο ποσό ανήλθε στα €833.853. Οι
δράσεις που επιχορηγήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές δραστηριότητες (θεατρικές,
μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, ατομικές εκθέσεις, φεστιβάλ νεολαίας κ.ά.), εκπαιδευτικές
εκδρομές, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ενίσχυση των Οργανωμένων
Συνόλων Νεολαίας με τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, καθώς και ενίσχυση των Συντονιστικών
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Σωμάτων Νεολαίας για τα οποία καταβλήθηκε το ποσό των €350.000. Επίσης, κάθε χρόνο μέσω του
ίδιου Προγράμματος στηρίζονται και οι Απόδημοι Κύπριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ) για την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας, καθώς και για τη γνωριμία τους με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Το
2020 λόγω της Πανδημίας Covid 19, το πρόγραμμα δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus+ Νεολαία»
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus+», επιχορηγεί δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης,
κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Ο ΟNEK είναι η Εθνική Υπηρεσία για
τη διαχείριση του κεφαλαίου της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης. Όλες οι πληροφορίες για το
Πρόγραμμα Erasmus+, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.onek.org.cy.
Η αξιοποίηση των κονδυλίων που διατέθηκαν στον ΟΝΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη
διαχείριση του Προγράμματος, ύψους € 3.971.620,00, έχουν αξιοποιηθεί πλήρως και για το 2021.
Εντός του 2021, υποβλήθηκαν συνολικά 141 αιτήσεις, από τις οποίες, με βάση το διαθέσιμο κονδύλι
της ΕΕ, εγκρίθηκαν οι 57. Από το σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων, τα 39 αφορούσαν σχέδια
κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας (2 Σχέδια Διαπίστευσης, 19 Ανταλλαγές Νέων, 12 Κινητικότητες
για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 6 Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων) και τα 18
αφορούσαν σχέδια Συμπράξεων για Συνεργασία (8 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας και 10 Συμπράξεις
Συνεργασίας).
Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα σχέδια Κινητικότητας για το 2021, ο αριθμός των νέων συμμετεχόντων
ανέρχεται στους 1.915 και ο αριθμός των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας (youth workers) στους
535.
Στους δικαιούχους για το 2021, περιλαμβάνονται μη κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από
όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεολαίας, άτυπες ομάδες νέων, ιδιωτικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα,
κ.ά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και
κατ’ επέκταση των σχετικών διακρατικών κινητικοτήτων. Παρόλα αυτά με τη στήριξη της Υπηρεσίας,
στο παρόν στάδιο δεν έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση των
εγκεκριμένων σχεδίων.

Δραστηριότητες Εκπαίδευσης και Συνεργασίας – Erasmus+
Οι Δραστηριότητες Εκπαίδευσης και Συνεργασίας είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή σεμινάρια που
προωθούν τις προτεραιότητες και τους στόχους του Προγράμματος Erasmus+. Μέσα από αυτές τις
δραστηριότητες, τόσο οι Υπηρεσίες όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν συνεργασίες και
ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος
στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα που δραστηριοποιούνται
στον τομέα νεολαίας, ανήκουν δηλαδή σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων και υλοποιούν
δραστηριότητες (π.χ. σεμινάρια, φόρουμ, εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.
Εντός του 2021, συμμετείχαν 90 άτομα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Κύπρο
και στο εξωτερικό, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.
Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία που χειρίζεται το Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία,
υλοποίησε τις ακόλουθες 2 δραστηριότητες:
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- Youth Goals Project Lab, όπου πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές συναντήσεις εντός Ιουνίου και
Αυγούστου 2021, καθώς και μία εβδομαδιαία δραστηριότητα με φυσική παρουσία στην Κύπρο εντός
Νοεμβρίου 2021 με τη συμμετοχή 27 ατόμων από τις χώρες του Προγράμματος. Στόχος της
δραστηριότητας είναι η κατανόηση των προτεραιοτήτων των Youth Goals και πώς αυτές συνδέονται
με τη θεματική της συμμετοχής, η προώθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και η
αξιοποίηση του ως μέσο για ενίσχυση της θεματικής της συμμετοχής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη
συγγραφή ποιοτικών σχεδίων, καθώς και η δικτύωση των συνέδρων με στόχο την ανάπτυξη
μελλοντικών συνεργασιών στο πλαίσιο του Erasmus+.
- Appetiser, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά από τις 5 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, όπου 17
σύνεδροι, ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες κινητικότητας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τη διοργάνωση και την υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία, εντός του 2021, συμμετείχε ενεργά στις Στρατηγικές
Συμπράξεις Youth@Work, Democracy Reloading, New Power in Youth και Digital Youth Work, με στόχο
την προώθηση των προτεραιοτήτων της απασχολησιμότητας, επιχειρηματικότητας, συμμετοχής και
ψηφιακού μετασχηματισμού σε εθνικό επίπεδο, την κατάρτιση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των
δικαιούχων του Προγράμματος Erasmus+, καθώς και την ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών και
συνεργιών με άλλους σχετικούς φορείς, έξω από τον τομέα της νεολαίας.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»
Ο ΟNEK έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ)
στην Κύπρο, από το 2018. Το ΕΣΑ είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για όσους νέους 18- 30 ετών, επιθυμούν να προσφέρουν
εθελοντικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινωνικές και ανθρωπιστικές
προκλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα όπου οι νέοι κερδίζουν - δίνοντας,
αναδεικνύοντας την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον του.
Το Πρόγραμμα, με προϋπολογισμό ύψους 1,009€ δισ. πανευρωπαϊκά, για την περίοδο 2021-2027, θα
δώσει ευκαιρίες σε τουλάχιστον 270.000 νέους ανθρώπους. Στόχος του είναι να προωθήσει τη
συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης.
Αποτελεί το μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού
συμμετοχής στην ΕΕ και πέραν αυτής. Μέσα από αυτό, οι νέοι μετουσιώνουν τις αξίες της ΕΕ σε πράξη
και αποκτούν παράλληλα δεξιότητες και εμπειρίες που τους είναι πολύτιμες για την προσωπική κι
επαγγελματική τους ανέλιξη.
Η ΕΕ εισήγαγε το 2021 νέες καινοτομίες, εστιάζοντας στα Σχέδια Εθελοντισμού και Έργα Αλληλεγγύης,
με στόχο την επίτευξη πραγματικού θετικού αντίκτυπου σε βάθος χρόνου σε τοπικό, εθνικό κι
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί νέο σύστημα αξιολόγησης και χρηματοδότησης
των οργανισμών που επιθυμούν να υλοποιήσουν Σχέδια Εθελοντισμού. Οποιοσδήποτε φορέας
επιθυμεί να εμπλακεί στα Σχέδια Εθελοντισμού πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει το Σήμα Ποιότητας. Το
Σήμα αυτό πιστοποιεί ότι ένας φορέας που συμμετέχει στο Σώμα είναι σε θέση να παρέχει στους νέους
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Παρέχει στους
δικαιούχους πρόσβαση σε δυνατότητες χρηματοδότησης, με απλοποιημένες διαδικασίες για όλη τη
Προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το διοικητικό κόστος για τους
δικαιούχους και γίνεται ελκυστικό και βιώσιμο το σύστημα για τους οργανισμούς, ενώ παράλληλα
επιτυγχάνεται βελτίωση στην ποιότητα αφού οι οργανισμοί επιβραβεύονται βάσει των πραγματικών τους
επιτευγμάτων.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2021 υποβλήθηκαν συνολικά 55 αιτήσεις, από τις οποίες οι 19
αφορούσαν το Σήμα Ποιότητας, οι 11 τα Σχέδια Εθελοντισμού και οι 25 τα Έργα Αλληλεγγύης. Από το
σύνολο των αιτήσεων εγκρίθηκαν 26, 5 Σήματος Ποιότητας και αντίστοιχα 5 Σχέδια Εθελοντισμού και
17 Έργα Αλληλεγγύης. Αναμένεται ότι συνολικά θα εμπλακούν 133 νέοι εθελοντές σε Σχέδια
Εθελοντισμού (47) και Έργα Αλληλεγγύης (86).
H Εθνική Υπηρεσία, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην γνωστοποίηση των Έργων Αλληλεγγύης κατά το
2021, αφού δίνει την ευκαιρία σε ομάδες τουλάχιστον 5 νέων, να φανούν αλληλέγγυοι, στηρίζοντας
άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και τη δέσμευση
να λειτουργήσουν ως καταλύτες θετικής αλλαγής στην τοπική κοινότητά τους. Η κατάσταση με την
πανδημία COVID-19, είχε αναδείξει έντονα την αξία των Έργων Αλληλεγγύης, τόσο ως δράσεων που
προωθούν την ίδια τη φιλοσοφία τους την αλληλεγγύη, η οποία είναι ζητούμενη ως έννοια και πράξη
όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες μας, αλλά και ως δράσεων που ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες και τη
νεανική πρωτοβουλία. Μέσα από στοχευμένη στρατηγική επικοινωνίας, η οποία περιλάμβανε
συνδυασμό δράσεων, όπως διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης, πραγματοποίηση εργαστηρίων και
συναντήσεων, η Υπηρεσία κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων. Ως αποτέλεσμα, οι
αιτήσεις αυξήθηκαν από 1 το 2018, 1 το 2019 σε 11 το 2020 και 25 το 2021, εκτοξεύοντας το ποσοστό
δέσμευσης του κονδυλίου στο 90%.
Επιπρόσθετα, 1114 νέοι από την Κύπρο έχουν μέχρι τώρα εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή
στο Πρόγραμμα μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης Νεολαίας και πιο συγκεκριμένα, το 2021
υπήρξαν 295 νέες εγγραφές. Βάσει των στατιστικών στοιχείων 32,7% των εγγεγραμμένων είναι άνδρες,
66,2% γυναίκες, 1,2% άλλο, 65,4% είναι μεταξύ 17-25 χρονών, ενώ 34,6% άνω των 25.
Ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώσεων ανήλθε το 2021 σε 20, αφού οι φορείς που
κατείχαν διαπίστευση στο πλαίσιο του Erasmus+ δεν μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε Σχέδια
Εθελοντισμού του Σώματος.
Στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης του Σώματος, η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε,
εντός του 2021, 7 εκπαιδεύσεις για 86 εθελοντές, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά. Οι εκπαιδεύσεις
αφορούσαν στους εθελοντές που υλοποιούν την εθελοντική τους υπηρεσία στην Κύπρο για περίοδο
από 2 μήνες και άνω και σκοπό έχουν να βοηθήσουν στον σχηματισμό ενός άτυπου δικτύου εθελοντών,
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τη μάθηση, αλλά και στην αξιολόγηση των εμπειριών
των εθελοντών.

Δραστηριότητες Δικτύωσης
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν ένα εργαλείο για τις Εθνικές Υπηρεσίες, μέσω του οποίου
προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προγράμματος, με απώτερο στόχο την ποιοτική
εφαρμογή και την ενίσχυση του αντίκτυπού του στην ευρύτερη κοινωνία. Οι εν λόγω δραστηριότητες
απευθύνονται σε νέους και όσους εργάζονται με αυτούς οι οποίοι δύναται να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.
Κατά το 2021, συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα σε δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από
άλλες Εθνικές Υπηρεσίες, είτε με φυσική παρουσία στο εξωτερικό είτε διαδικτυακά. Οι δραστηριότητες
αυτές είχαν διάφορες θεματικές όπως κλιματική αλλαγή, ενσωμάτωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες,
ψηφιακή μετάβαση κ.ά.
Η Υπηρεσία, διοργάνωσε επίσης μια τριήμερη δραστηριότητα ενδυνάμωσης των νέων με τίτλο
«DREAMS COME TRUE» στο ξενοδοχείο «Ρόδον» στον Αγρό, μεταξύ 9-11 Ιουλίου. Στη δραστηριότητα
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αυτή συμμετείχαν 28 νέοι/νέες από όλη την Κύπρο & 5 έμπειροι youth workers (coaches), όπου είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν συγκεκριμένα για τα «Έργα Αλληλεγγύης» και να μάθουν πώς μπορούν
να λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Έγιναν γνωριμίες, δημιουργήθηκαν 5
ομάδες νέων που είχαν παρόμειες ιδέες, έλαβαν καθοδήγηση και συμβουλευτική από έμπειρους
καθοδηγητές και άντλησαν έμπνευση και αυτοπεποίθηση για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους για
κοινωνική αλλαγή. Με λίγα λόγια, η δραστηριότητα αυτή έδωσε το έναυσμα στους νέους να κάνουν
πράξη την ιδέα τους και να την καταθέσουν για χρηματοδότηση στην επόμενη προθεσμία, καθώς η
Εθνική Υπηρεσία έλαβε 5 αιτήσεις από ομάδες ατόμων που συμμετείχαν στη δραστηριότητα.
Για την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαιούχων του ΕΣΑ, η Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου,
από το 2021 συμμετέχει στην Στρατηγική Σύμπραξη για την κοινωνική ενσωμάτωση η οποία αποτελεί
βασική προτεραιότητα του Προγράμματος. Oι Συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην
ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών
πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όλες
οι
πληροφορίες
για
http://eusolidaritycorps.onek.org.cy/.

το

Πρόγραμμα

βρίσκονται

στην

ιστοσελίδα

EURODESK Κύπρου:
Σκοπός του Eurodesk είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες
που ενδιαφέρουν τους νέους αλλά και γενικά τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία,
προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφορίες για θέματα όπως εργασία,
σπουδές, κινητικότητα, εθελοντισμός, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, μη τυπική μάθηση κ.ά. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ερώτημά τους στο eurodeskcy@eurodesk.eu, στην
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας μέσω της υπηρεσίας “Ask a question”, ή στο τηλέφωνο 22402613.
Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί σε 36 ευρωπαϊκές χώρες,
και στην Κύπρο η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείρισή του είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.
•

Ενημέρωση για ευκαιρίες κινητικότητας:

Κατά το 2021, το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε σε κυρίως διαδικτυακά φεστιβάλ, ημερίδες,
ενημερωτικές εκδηλώσεις των Εθνικών Υπηρεσιών του Erasmus+ και εκδηλώσεις οργανώσεων
νεολαίας και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση σε νέους/νέες
αλλά και σε όσους εργάζονται με τη νεολαία. Επίσης, το Δίκτυο είχε έντονη παρουσία στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου αναρτώνται καθημερινά ποικίλες ευκαιρίες για νέους/νέες, σχολεία,
εκπαιδευτές και οργανώσεις.
Το Eurodesk παρέχει επίσης ενημέρωση σε ενδιαφερόμενους για την Πρωτοβουλία της ΕΕ, το “Discover
EU”, που απευθύνεται σε νέους/νέες ηλικίας 18 ετών, για την οποία φέτος, μετά από έναν χρόνο
απουσίας, η εκστρατεία για δηλώσεις ενδιαφέροντος διεξήχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η Κύπρος
κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω στις 1500 αιτήσεις από ενδιαφερόμενες/ους. Επίσης το Eurodesk
παρέχει ενημέρωση και για το Πρόγραμμα της ΕΕ «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», στο οποίο
μπορούν να συμμετάσχουν άτομα 18-30 ετών.
•

Επέκταση Δικτύου Πολλαπλασιαστών/Συνεργατών:

Το Eurodesk Κύπρου κάθε χρόνο προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για
πολλαπλασιαστές/συνεργάτες του Δικτύου, με στόχο την υποστήριξη και την προώθηση των υπηρεσιών
που παρέχει το “Eurodesk”. Το 2021 επεκτάθηκε στους 13 Πολλαπλασιαστές, στους οποίους
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συμπεριλαμβάνονται τόσο τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ όσο και μη κυβερνητικές
οργανώσεις. Οι Πολλαπλασιαστές/Συνεργάτες, λειτουργούν ως σημεία πληροφόρησης (info points) για
ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους/νέες.
•

Εθνική Ιστοσελίδα:

Το Δίκτυο συνέχισε την αναβάθμιση της εθνικής ιστοσελίδας eurodesk.onek.org.cy, στην οποία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες τις ευκαιρίες κινητικότητας και να
ενημερώνονται για εκδηλώσεις και νέα του Δικτύου. Ακόμη, στην ιστοσελίδα του Δικτύου αναρτώνται
εμπειρίες/ιστορίες από άτομα που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
•

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία «Time to Move»:

Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία του δικτύου Eurodesk, η
οποία υλοποιείται κάθε Οκτώβριο. Πρόκειται για μια συλλογή από διάφορες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που αφορούν τους νέους και στόχο έχει την ενημέρωσή τους για ευκαιρίες κινητικότητας.
Στην Κύπρο, η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το 2021 διαμορφωμένη ειδικά στις συνθήκες
που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας, από το Eurodesk Κύπρου καθώς και τα Κέντρα
Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ και οργανώσεις νεολαίας, που αποτελούν τους
πολλαπλασιαστές/συνεργάτες του Eurodesk. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκστρατείας,
διοργανώθηκαν τόσο διαδικτυακές όσο και φυσικές διαδραστικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια
ανακύκλωσης υλικών, εργαστήρια δεξιοτήτων ζωής, κυνήγι θησαυρού, γνώσεων, διαδικτυακές
παρουσιάσεις και ενημερωτικές δραστηριότητες σε πανεπιστήμια καθώς και συνέντευξη στο
διαδικτυακό κανάλι INBusiness TV και συνέντευξη στην εκπομπή του ΟΝΕΚ Up To You(th). Η
εκστρατεία Time to Move συμμετείχε και στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώθηκε από το
Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας.
Όλες οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται στη σελίδα https://eurodesk.onek.org.cy/timetomove2021
•

Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεολαίας:

Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεολαίας, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες που
ενδιαφέρουν νέους/νέες που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν άρθρα, νέα,
εκδηλώσεις που αφορούν τη νεολαία και θέματα που καλύπτονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η Πύλη Νεολαίας είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες και το Eurodesk Κύπρου είναι αρμόδιο για τη
διαχείριση του περιεχομένου που αφορά την Κύπρο. Κατά το 2020 έγινε ριζικός επανασχεδιασμός της
σελίδας και αναβάθμιση/ανανέωση ολόκληρου του περιεχομένου της, με την συνεισφορά των χειριστών
ολόκληρου του δικτύου EURODESK..
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1.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας:
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και
υποστήριξη των νέων, ηλικίας 20-40 ετών, για την υποβολή αιτήσεων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω χρηματοδότησης και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης, για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, συνεδρίασε εκτάκτως τον Δεκέμβριο του 2020 και αξιολόγησε τις Αιτήσεις
που παρέπεμψε η Επιτροπή Ενστάσεων του Υπουργείου.
1.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ)
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ), είναι ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,
το οποίο στόχο έχει την παροχή γενικής πληροφόρησης στους νέους για θέματα που άπτονται των
ενδιαφερόντων και των αναγκών τους, μέσα σ’ ένα άνετο, ασφαλές, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό
περιβάλλον. Τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των Youth Information Centres της Ευρώπης
και οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πληροφοριών για τη
Νεολαία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA). Επίσης, τα
Κέντρα Πληροφόρησης είναι σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης Eurodesk στην
Κύπρο.
Παράλληλα, στόχος τους είναι να ενδυναμώνουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη
ένταξή τους στην κοινωνία, ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
δυσκολιών, που τυχόν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα στη ζωή τους.
Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν και απασχολούν, καθώς
και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το 2021, τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν 85 συνολικά εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 22 ήταν με τη φυσική
παρουσία των συμμετεχόντων στους χώρους των ΚΕΠΛΗ και οι 63 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.
Τα ΚΕΠΛΗ ανταποκρίθηκαν άμεσα και επιτυχώς στις νέες συνθήκες και δεδομένα που επέβαλε η
πανδημία COVID-19, τόσο στον καθορισμό των θεματικών των εργαστηρίων/δράσεων όσο και στα
πρακτικά ζητήματα που αφορούν στη διοργάνωση - μικρότεροι αριθμοί συμμετεχόντων, δυνατότητα
υλοποίησης δράσης διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους από όλη την Κύπρο να συμμετάσχουν
σε αυτά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα ΚΕΠΛΗ, διοργάνωσαν εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, διαλέξεις
και συζητήσεις για θέματα εκπαίδευσης, σπουδών και κατάρτισης, εργαστήρια ψυχοκοινωνικού
ενδιαφέροντος, και συμμετείχαν σε φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, σχολικές ημερίδες και εκθέσεις
που διοργάνωσαν τρίτοι φορείς. Κύριες θεματικές των διαφόρων δράσεων που υλοποιήθηκαν από τα
ΚΕΠΛΗ είναι η Εργασία, η Κινητικότητα, η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Επιχειρηματικότητα και η
Εκπαίδευση. Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων
και διαδικτυακά, συμμετείχαν 3425 άτομα.
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Κατά το 2021, υλοποιήθηκε η νέα σειρά διαλέξεων, με τίτλο «Ανακαλύπτω», η οποία έχει ως στόχο τη
γνωριμία των συμμετεχόντων με διάφορα επαγγέλματα και απευθύνεται σε μαθητές αλλά και τους γονείς
τους. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι και νέες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορα
επαγγέλματα, να μάθουν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις πιθανές ευκαιρίες εργοδότησης σε
κάθε τομέα. Το πρώτο εργαστήρι, το οποίο εγκαινίασε και την έναρξη της σειράς, εστίασε στους κλάδους
της Πληροφορικής-Τεχνολογίας και της Βιολογίας, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2021, ενώ
προγραμματίστηκαν νέα εργαστήρια σε άλλους κλάδους με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης αυτής
δράσης και κατά το 2022.
Παράλληλα, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν για πρώτη φορά το 2021 σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, σειρά διαδικτυακών διαλέξεων με θέμα «Το θέατρο στην κυπριακή
κοινωνία», με σκοπό την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα που προσλαμβάνει το θέατρο και την
ανάπτυξη μιας συζήτησης για το πώς διάφορα κοινωνικο-πολιτιστικά θέματα αντικατοπτρίζονται μέσα
από το θέατρο. Η εν λόγω σειρά περιελάβανε εργαστήρια και εισηγητές ήταν συγγραφείς, σκηνοθέτες,
θεατρολόγοι, δραματολόγοι, ηθοποιοί και ακαδημαϊκοί. Μερικά εκ των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν
ήταν τα ακόλουθα:
«Το θέατρο ως εργαλείο διακοινοτικού διαλόγου στη νέα γενιά δημιουργών», «Δομώντας και
αποδομώντας την έννοια του φύλου και της ταυτότητας στη σκηνή»,
«Το θέατρο είναι οι άλλοι: διακρίσεις, μετανάστευση, δημοκρατία»
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του χρηματικού αλφαβητισμού των νέων καθώς και το χαμηλό
επίπεδο χρηματο-οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν οι νέοι στην Κύπρο, όπως
καταδεικνύουν σχετικές έρευνες και μελέτες, τα ΚΕΠΛΗ, σε στενή συνεργασία με το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν σειρά εργαστηρίων, με γενικό τίτλο: «Χρηματικός Αλφαβητισμός».
Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας,
πραγματοποιήθηκαν έξι συνολικά διαλέξεις με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των νέων με τα
απαραίτητα εχέγγυα και γνώσεις σε θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η αποταμίευση, οι επενδύσεις,
ο δανεισμός, η πίστωση και οι πηγές της, το «καλό» και «κακό» χρέος, η ασφάλιση κ.ά. Ο μεγάλος
αριθμός συμμετοχών καθώς και τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων ώθησαν τα ΚΕΠΛΗ να
προχωρήσουν σε προγραμματισμό και δεύτερης σειράς διαλέξεων, για υλοποίηση το 2022.
Μια ακόμη συνεργασία που ανέπτυξαν τα ΚΕΠΛΗ κατά το 2021, είναι με την εταιρεία Amdocs, την
μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακής βάσης για τις
τηλεπικοινωνίες. Σε συνεργασία με την Amdocs διοργάνωσαν διαδικτυακό εργαστήρι με τίτλο
«Προετοιμάσου σωστά για αναζήτηση εργασίας – CV Tailoring». Στόχος του εν λόγω εργαστηρίου ήταν
να βοηθήσει τους νέους να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας, ετοιμάζοντας το σωστό
βιογραφικό σημείωμα, και παράλληλα να προετοιμαστούν κατάλληλα για μια διαδικτυακή επαγγελματική
συνέντευξη, αλλά και για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ στην πλατφόρμα LinkedIn. Στο
διαδικτυακό εργαστήρι συμμετείχαν 97 νέοι.
Μεγάλη ανταπόκριση είχε επίσης η νέα σειρά διαλέξεων, με τίτλο «Α to Z of Business», η οποία είχε ως
στόχο να δώσει στους νέους/ες μια ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σχετικά με το τι πρέπει να
γνωρίζουν για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και παράλληλα να αναπτύξουν τόσο τις
γνώσεις, όσο και τις απαραίτητες δεξιότητες για να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επιχειρηματικής
τους ιδέας με επιτυχία.
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Παράλληλα, μετά τη μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση που είχε η διοργάνωση του 1 ου κύκλου διαλέξεων,
με τίτλο «Οι φιλοσοφίες της ευτυχίας» το 2020, και κατόπιν απαίτησης του κοινού, τα ΚΕΠΛΗ
διοργάνωσαν το 2021 τον 2ο κύκλο διαλέξεων. Στις 6 διαλέξεις της σειράς «Οι Φιλοσοφίες της Ευτυχίας»
παρουσιάστηκαν οι θεωρίες των σημαντικότερων Φιλοσόφων και Σχολών της φιλοσοφίας, ενώ
ακολούθησε κριτική ανάλυση και σύγκρισή τους. Οι διαλέξεις αποτέλεσαν επί της ουσίας εργαλείο για
τον σύγχρονο άνθρωπο του 21 αιώνα, τον πολίτη της παγκοσμιοποίησης, τον νέο που βιώνει την
πανδημία και τον αποκλεισμό, για να βρουν τι είναι αυτό που δίνει πραγματικό νόημα στη ζωή τους, τι
είναι αυτό που τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους.
Αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν τον
Ιούνιο 2021 τη διάλεξη «Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Τακτικές για ένα σύγχρονο αγρόκτημα
(Farm2Fork)». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού και βασικός
στόχος της ήταν η ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και της ποιότητας των τροφίμων της περιοχής
Τροόδους. Στη διάλεξη συμμετείχαν νέοι αγρότες και παραγωγοί καθώς και καταναλωτές. Ομιλητές
ακαδημαϊκοί από το ΤΕΠΑΚ και το Ινστιτούτο Γεωργικών Μελετών.
Διαδικτυακή Καλοκαιρινή Σχολή Ενδυνάμωσης Μαθητών
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Ελ. Αμμοχώστου, Αγρού και Πάφου
διοργανώνουν ετησίως τις Καλοκαιρινές Σχολές Ενδυνάμωσης Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους
χώρους τους, οι οποίες έχουν καταστεί πλέον ετήσιος θεσμός για τον ΟΝΕΚ. Το 2021, λόγω της
επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας, η εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Αυτό
έδωσε τη δυνατότητα σε νέους που διαμένουν σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές να
συμμετάσχουν, χωρίς να τίθεται θέμα διακίνησής τους.
Το ενδιαφέρον πρόγραμμα εργασιών της φετινής διοργάνωσης περιλάμβανε εργαστήρια διαχείρισης
συναισθημάτων, φωτογραφίας, δημιουργίας διαδικτυακού ηλεκτρονικού παιχνιδιού και άλλα
ενδιαφέροντα θέματα. Η Διαδικτυακή σχολή είχε διάρκεια 10 ημέρες και σκοπός των εργαστηρίων ήταν
η προσωπική και συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες να γίνουν πιο αποδοτικοί τόσο ως μαθητές αλλά και να γνωριστούν, να συνυπάρξουν
και να συνεργαστούν σε κάθε στάδιο της σχολής με άλλους συνομήλικούς τους.
1.7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας (ΥΚΚ)
Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας, είναι ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το οποίο
μέσα από τους τέσσερις πυλώνες δράσης του, προσφέρει στους νέους διαφορετικών ηλικιών και
διαφορετικών αναγκών, καθοδήγηση στα θέματα σπουδών και καριέρας, καθώς και ευκαιρίες για
προσωπική ανάπτυξη.
Απευθύνεται σε: μαθητές, φοιτητές, νέους που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους νέους. Οι 4
πυλώνες της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας, οι οποίοι προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους νέους,
είναι οι εξής:

1) Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και
καθοδήγησης καριέρας:
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Κατ’ ιδίαν συναντήσεις των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας
του ΟΝΕΚ με μαθητές, φοιτητές και νέους. Οι θεματικές για τις εξατομικευμένες συναντήσεις ποικίλουν:
καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, βοήθεια στην
συμπλήρωση των αιτήσεων για εισαγωγή σε δημόσια πανεπιστήμια, πληροφορίες για σπουδές στην
Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των νέων κ.ά .
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας.
Συνολικά, κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 1.631 εξατομικευμένες συναντήσεις των Συμβούλων του
ΟΝΕΚ με νέους για θέματα σχετικά με εκπαίδευση, σπουδές, συνέντευξη εργασίας, ετοιμασία
βιογραφικού σημειώματος κ.ά. Λόγω των νέων δεδομένων και των περιοριστικών μέτρων που
εφαρμόστηκαν παγκύπρια κατά το 2020 η παροχή των υπηρεσιών της ΥΚΚ έγινε σε μεγάλο βαθμό
διαδικτυακά. Ως εκ τούτου, 343 εκ των προαναφερθέντων ατομικών συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά.

2) Διεξαγωγή Τεστ Σταδιοδρομίας και Ανάλυση Αποτελεσμάτων:
Το τεστ σταδιοδρομίας είναι ένα πολύτιμο υποστηρικτικό και βοηθητικό εργαλείο για τους συμβούλους
για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων
του κάθε νέου. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές (Γυμνασίου/Λυκείου/Τεχνικής Σχολής), φοιτητές, αλλά
και άλλους νέους.
Μέσα από τη διεξαγωγή του τεστ, οι νέοι μπορούν να φτάσουν στην αυτογνωσία και να
συνειδητοποιήσουν κάποια κρυφά ταλέντα, ικανότητες, δεξιότητες και χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους, τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλουν στην πιο κατάλληλη επιλογή του κλάδου
σπουδών και της επαγγελματικής κατεύθυνσης που θα επιλέξουν.
3) Διοργάνωση Εργαστηρίων Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων:
Ένας τρίτος πυλώνας της Υπηρεσίας είναι η διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων (soft skills), για νέους που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και νέους που ήδη εργάζονται.
Σκοπός των εργαστηρίων είναι αφενός η ανάπτυξη δεξιοτήτων πλοήγησης στην αγορά εργασίας (όπως
ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά, καλές πρακτικές
αναζήτησης εργασίας κ.ά.), και αφετέρου η καλλιέργεια δεξιοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως
ηγετική ικανότητα και λήψη αποφάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, παρουσίαση και επικοινωνία κ.ά.)
που βοηθούν τους νέους να επιτύχουν ως επαγγελματίες.
Κατά το 2021 οι έμπειροι συνεργάτες-σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού της ΥΚΚ του ΟΝΕΚ
πραγματοποίησαν διαδικτυκές διαλέξεις και εργαστήρια με στόχο να βοηθήσουν τους νέους αλλά και
τους γονείς τους να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να πάρουν τις ορθές αποφάσεις
σχετικά με τις επιλογές τους στο σχολείο αλλά και μετέπειτα, σε σχέση με τη φοίτηση και την ακαδημαϊκή
τους πορεία. Μερικές εκ των διαλέξεων είναι οι ακόλουθες:
«Τεχνική Σχολή: Μύθοι και Πραγματικότητες, Επιλογή Σχολείου: Λύκειο ή Τεχνική», «Σπουδές στην
Ολλανδία, Υποβολή Αιτήσεων για τις Παγκύπριες εξετάσεις», «Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης και
μαθημάτων για την Β’ και Γ’ Λυκείου».
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Σημαντική είναι η σειρά διαδικτυακών διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν, με γενικό τίτλο: «Σπουδές
στο εξωτερικό». Η σειρά αποτελείτο από έξι διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τις σπουδές σε χώρες
του εξωτερικού. Οι χώρες στις οποίες επικεντρώθηκαν οι διαλέξεις είναι: Ρωσία, Ολλανδία, Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι εισηγητές των διαλέξεων
προήρθαν από το Russian House in Cyprus, το British Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, την
Πρεσβεία της Γερμανίας στην Κύπρο και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμβουλευτικής. Οι
συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τις διαλέξεις ανέρχονται στους 270 παγκύπρια.
Στόχος των συναντήσεων είναι να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές σε
πανεπιστήμια των χωρών αυτών, αλλά και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στη κάθε χώρα
ξεχωριστά, την διεκδίκηση υποτροφιών κ.ά. Η σειρά απευθύνεται σε νέους/ες, στους γονείς τους αλλά
και σε εκπαιδευτικούς.
Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης
Τηλεφωνική Γραμμή 1410 & Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
Στη γραμμή 1410 μπορούν να καλούν οι νέοι που αναζητούν υπεύθυνες απαντήσεις για θέματα που
αφορούν την καθημερινότητά τους, αλλά και για πιο σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα
σεξουαλικότητας, διατροφικές διαταραχές κ.ά. Οι Σύμβουλοι της γραμμής 1410 χειρίζονται όλα τα
περιστατικά με τον ίδιο επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις, τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν
ζητούν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Η γραμμή λειτουργεί ολόχρονα, από Δευτέρα μέχρι Κυριακή
και οι κλήσεις προς αυτήν είναι δωρεάν.
O διαδικτυακός χώρος της Υπηρεσίας 1410, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.onek.org.cy, χειρίζεται
τα ίδια θέματα και διέπεται από τις ίδιες αρχές και τη δεοντολογία με τη Γραμμή 1410. Η συνομιλία που
γίνεται με τον Σύμβουλο μέσω του λογισμικού είναι εμπιστευτική και δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτήν
κανένας άλλος, πέραν του καλούντος και του Συμβούλου.
Τα δύο προγράμματα δέχτηκαν 1136 κλήσεις (1120 τηλεφωνικώς,16 Μέσω Διαδικτύου και 2 στη γραμμή
για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Οι καλούντες ήταν στην πλειοψηφία τους άντρες με
ποσοστό 55,4%. Ηλικιακά το μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων προήλθε από ενήλικες (ηλικίες 36+) με
αμέσως επόμενους τους νέους ηλικίας 26-35 ετών. Τα κυριότερα θέματα εστίασης αφορούσαν το άγχος,
τη διαχείριση άλλων αρνητικών συναισθημάτων ( θλίψη, απογοήτευση κτλ) σε συνδυασμό με τον covid
19, δυσκολίες στις σχέσεις, την ψυχική νόσο, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα. Ως θέματα
εστίασης ή προβληματισμού εντοπίζονται επίσης, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, η Συμβουλευτική
Γονέων (απορίες και προβληματισμοί αναφορικά με τις εξαρτήσεις στους εφήβους, διαχείριση
ανεπιθύμητων συμπεριφορών).
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση»
Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρόταση», είναι η παροχή στήριξης και συμβουλευτικής σε
νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επιθυμούν να μοιραστούν τις
προσωπικές τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιον εξειδικευμένο Σύμβουλο για θέματα όπως: (α)
Δυσκολίες στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές ή συζυγικές), (β) Προβληματισμοί για θέματα εξαρτήσεων, (γ)
Βία στην οικογένεια, (δ) Αντικοινωνική / παραβατική συμπεριφορά, (ε) Οτιδήποτε άλλο απασχολεί και
προβληματίζει.
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Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση» εξυπηρέτησαν συνολικά 130 άτομα, με το ποσοστό γυναικών
να φτάνει το 79,2%. Κατά τη διάρκεια του 2021 διεξήχθησαν περισσότερες από 983 συναντήσεις από
τις οποίες οι 63 διαδικτυακά. Αναλυτικά έγιναν με αναλογία: 90% Ατομικές, 4,6% Ζεύγους 4,6%
Οικογενειακές Συναντήσεις (με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών) και 1,3% συνδυασμός των πιο πάνω.
Αναφορικά με την έκβαση των περιστατικών, καταμετρήθηκαν 20 διακοπές της συνεργασίας (ποσοστό
20%) 46 περιστατικά ολοκλήρωσαν τη διαδικασία (ποσοστό 35,4% και 40 ήταν σε εξέλιξη με
αναμενόμενη ολοκλήρωση μέσα στο 2022 (ποσοστό 30,8%). Η διαχείριση του Άγχους ήταν το κυριότερο
αίτημα αφού αναφέρθηκε από 128 περιστατικά. Δεύτερα σε συχνότητα αιτήματα είναι η διαχείριση
άλλων αρνητικών συναισθημάτων, όπως θλίψη, απογοήτευση το οποίο αναφέρθηκε από 53
περιστατικά και η προσωπική ενδυνάμωση το οποίο αναφέρθηκε σε 52 περιστατικά. Ως τρίτο σε
συχνότητα αίτημα παρουσιάζεται το προβλήματα σχέσεων (ερωτικών, συντροφικών) (47 περιστατικά).
Συνοψίζοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αφορούν δημογραφικά στοιχεία φαίνεται ότι 65,4% των
ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες από το σύμπλεγμα Λεμεσού – Πάφου και το υπόλοιπο 34,6% από το
σύμπλεγμα από το σύμπλεγμα Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου. Ποσοστό 13,9% ήταν ήταν
έφηβοι από 15 έως 18 ετών, 59,2% ήταν νεαροί ενήλικες ηλικίας 19-35 ετών και 26,9% ήταν ενήλικες
36 και άνω ετών. Τα άτομα που δεν βρίσκονταν σε κάποια σταθερή σχέση κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των πελατών της ΠΡΟΤΑΣΗΣ με ποσοστό 46,9%.
Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37,2% ολοκλήρωσαν
κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών και 46,9% των
συμβουλευομένων εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ενώ «Άνεργος» δηλώνει το 14,6%.
Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης «Μικρή Άρκτος»
Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος», είναι η ανάπτυξη
και η ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της
αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου, ώστε να μπορεί να
αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.
Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια, οι νέοι που συμμετέχουν έχουν
την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να
εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και να
αναζητήσουν λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.
Οι δράσεις του προγράμματος, απευθύνονται σε νέους ηλικίας 13 έως 35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να
συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και ομάδες.
Κατά τη διάρκεια του 2021, πραγματοποιήθηκαν 27 ομάδες ψυχοεκπαίδευσης στις οποίες συμμετείχαν
συνολικά 405 άτομα. Αναφορικά με τα αποσπασματικά βιωματικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν συνολικά
17 και συμμετείχαν συνολικά 683 άτομα.
Τα θέματα που ζητήθηκαν περισσότερο και
πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τη διαχείριση άγχους και άλλων αρνητικών συναισθημάτων,
δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, καθώς και την εργασιακή εξουθένωση.
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Δημιουργική Απασχόληση
The STEAMers
Ο Οργανισμός Νεολαίας, αντιλαμβανόμενος την προστιθέμενη αξία του συνδυασμού STEM και Arts,
συνέχισε να επενδύει στο καινοτόμο πρόγραμμα με την ονομασία «The STEAMers». Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων μας, μέσα από δράσεις και
παρεμβάσεις που χρωματίζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τη φιλοσοφία STEAM.
Το 2021 προσφέρθηκαν διάφορα θεματικά εργαστήρια σε απογευματινό χρόνο για παιδιά και νέους
ηλικίας 6-35 ετών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Τα εργαστήρια που προσφέρθηκαν, ήταν μουσικής,
τέχνης, γραφικών τεχνών , δημιουργικής γραφής, χορού, θεάτρου καθώς και φωτογραφίας. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην προσφορά εργαστηρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού ως
μέσα καλλιέργειας της αλγοριθμικής και της κριτικής σκέψης, αφού η εκπαιδευτική ρομποτική είναι εξ
ορισμού μια δραστηριότητα STEAM.
Η εν λόγω χρονιά ήταν ένας συνδυασμός εργαστηρίων με φυσική παρουσία, αλλά και διαδικτυακή μιας
και αντιληφθήκαμε ότι κατα τη διάρκεια της πανδημίας τα διαδικτυακά εργαστήρια ήταν πολύ βολικά για
τους νέους μας αφού προσαρμοστήκαμε στις νέες συνθήκες.
Το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του ανάμεσα στους νέους αφού οι αριθμοί των συμμετεχόντων
αυξάνονται σταθερά. Ο Οργανισμός Νεολαίας μέσω του προγράμματος αυτού φιλοδοξεί να
καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των νέων μας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσωπική τους
ανάπτυξη και ευεξία. Διά της συμμετοχής των νέων στα διάφορα εργαστήρια ενισχύεται η αντίληψη, η
δημιουργικότητα και άλλες χρήσιμες δεξιότητες των νέων που μπορούν να τους βοηθήσουν στην
καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία και ανέλιξη.
Κατά τo ακαδημαϊκό έτος 2021 μέσω του προγράμματος διεξήχθησαν τα εξής εργαστήρια:
Πολύκεντρο

Αριθμός εργαστηρίων

Αριθμός συμμετεχόντων

Λευκωσίας
Λεμεσού
Πάφου

69
20
54

280
62
300

Steamers Summer Camp
επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «The SΤΕΑΜers» πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο
Νεολαίας Λευκωσίας το Steamers Summer Camp όπου προσέφερε ευχάριστη και δημιουργική
απασχόληση σε παιδία ηλικίας 9-12 ετών. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα είχαν
την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν Τεχνολογία, Επιστήμη, Έκφραση (
ρομποτική,
προγραμματισμός,δημιουργία
κινούμενου
σχεδίου,
μουσικές
δραστηριότητες
,χαρτογράφηση περιοχής, δημιουργική γραφή, κατασκευές καθώς και άλλα θέματα).
Το πρόγραμμα επαναλήφθηκε σε τρια διαδοχικά δεκαπενθήμερα (28 Ιουνίου – 9 Ιουλίου, 12 Ιουλίου 22 Ιουλίου και 26 Ιουλίου με 6 Αυγούστου, όπου το κάθε παιδί είχε διακαιώμα συμμετοχής σε ένα μόνο
δεκαπενθήμερο
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Steamers Tech Academy
Αξίζει να αναφερθούμε και στο Steamers Tech Academy, το οποίο προσφερόταν απο τις 5.00 μ.μ μέχρι
τις 8.00 μ.μ στα Πολύκεντρα Λευκωσίας , Λεμεσού, Πάφου, Youth makerspace Λάρνακα και Αμμόχωστο
όπου οι συμμετέχοντες ηλικίας 18 και άνω είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα απο τους
δυο κύκλους διεξαγωγής.Ο κάθε κύκλος είχε διάρκεια 2 εβδομάδες, με τον πρώτο να αρχίζει στις 28
Ιουνίου και τον δεύτερο στις 12 Ιουλίου. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθυνόνταν σε φοιτητές,
επαγγελματίες , άνεργους που θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις στις κατηγορίες των STEAM όπως
εκπαιδευτική ρομποτική, προγραμματισμος και εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού όπως η γλώσσα
PYTHON και C++.
5η Καλοκαιρινή Σχολή Ηγεσίας και Δημιουργικότητας
επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τhe STEAMers» πραγματοποιήθηκε η 5η Καλοκαιρινή Σχολή
Ηγεσίας και Δημιουργικότητας άνω των 18 ετών όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν τον εαυτό τους γνωρίζοντας νέους δημιουργικούς τρόπους σκέψης και αντίληψης των
σύγχρονων προκλήσεων όπου είχε άμεσο στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους νέους που συμμετέιχαν να
ακούσουν ειδικούς και να εκπαιδευτούν στην ικανότητα προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Youth Makerspace Larnaka
Το Youth Makerspace Larnaka, άρχισε τη λειτουργία του στις 10 Μαρτίου 2018 και έκτοτε αποτελεί ένα
καινοτόμο χώρο, όπου οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα projects, να αναπτύξουν τις ιδέες
τους και να αξιοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα
και να υλοποιήσουν της επιχειρηματικές τους ιδέες.
Το Youth Makerspace Larnaka, στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο κτήριο, το οποίο παραχωρεί δωρεάν
ο Δήμος Λάρνακας στον Οργανισμό Νεολαίας, και το οποίο επί Αγγλοκρατίας στέγαζε την οικία του
Άγγλου διοικητή. Στη νέα του τώρα μορφή και χρήση, οι νέοι που το επισκέπτονται μπορούν να μάθουν
για νέες μορφές τεχνολογίας παρακολουθώντας ένα εκ των πολλών εξειδικευμένων εργαστηρίων που
διοργανώνει ο ΟΝΕΚ, να εμπλακούν και να αναπτύξουν δημιουργικές κατασκευαστικές διαδικασίες και
μεθόδους, να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση
και τις δεξιότητες αυτές. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 3D printers, laser cutters, drones, virtual reality,
ρομποτική, arduino, raspberry pi και πολλά άλλα.
Το Youth Makerspace Larnaka απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 6-35 χρόνων, καθώς και σε
οργανωμένα σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. Όλες
οι δράσεις του προγράμματος καθώς και η χρήση του εξοπλισμού προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε
όλους τους νέους. Μέσα στα τρία μόλις χρόνια λειτουργίας του το Youth Makerspace Larnaka απαριθμεί
614 μέλη και έχει καταφέρει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο οικοσύστημα του making, του
STEAM και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Κατά το 2021, το Youth Makerspace πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων και
άλλες δράσεις. Προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες που δεν επέτρεπαν τη φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων στο χώρο του προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 το Youth Makerspace
διοργάνωσε 51 διαδικτυακά εργαστήρια για makers με στόχο την εκπαίδευση στη χρήση του
τεχνολογικού εξοπλισμού που διατίθεται στο χώρο και σε αυτά συμμετείχαν 410 άτομα από όλη την
Κύπρο. Επίσης, ο χώρος παραχωρήθηκε για χρήση από ΜΚΟ νεολαίας, πανεπιστημιακά ιδρύματα και
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άλλους οργανωμένους φορείς που ασχολούνται με νέους ή με θέματα νεολαίας, έτσι ώστε να
υλοποιήσουν κάποια δράση ή εργαστήρι τους.
Το 2021, ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο της εικονικής τρισδιάτατης αναστήλωσης του λιμανιού του
αρχαίου Κιτίου, ένα μεγαλεπήβολο, πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο το οποίο άρχισε το 2020 το
Youth Makerspace, σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) Λάρνακας. Για
πρώτη φορά στην Κύπρο αρχαία ερείπια αναστηλώνονται εικονικά σε τρισδιάστατη μορφή.
Αξιοποιώντας την τεχνολογία virtual reality, ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει πώς έμοιαζε το αρχαίο
λιμάνι του Κιτίου πριν 2.500 χιλιάδες χρόνια. Για το έργο δούλεψε ομάδα με την καθοδήγηση της
Γαλλίδας αρχαιολόγου που είναι επικεφαλής της εν λόγω αρχαιολογικής αποστολής. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το έργο αυτό έλαβε πρόσφατα το βραβείο από τον Οργανισμό “Phoenicians’ Route” των Πολιτιστικών
Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το έργο της τρισδιάστατης αναστήλωσης του αρχαίου λιμανιού, παρουσιάστηκε στη μεγάλη εκδήλωση
Οι δυο φορείς συνένωσαν δυνάμεις και τα κοινά τους ενδιαφέροντα και υλοποίησαν ένα πολύπλευρο
εγχείρημα. Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 2021 παρουσίασαν το έργο αυτό μαζί με τρία καινοτόμα
έργα τα οποία αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας ένα τεχνολογικό παζλ
της διαδραστικής Λάρνακας. Κοινός στόχος των έργων είναι να παρέχουν μια βιωματική διάσταση στην
τουριστική εμπειρία του ξένου και ντόπιου επισκέπτη της Λάρνακας. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία με την ιστορική έρευνα και την πλούσια ιστορία της Λάρνακας, δόθηκε ζωή σε
σημαντικά σημεία αναφοράς του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας, ξεφεύγοντας από τον τετριμμένο
τρόπο παροχής πληροφορίων. Αγάλματα που μιλούν, τρισδιάστατη εικονική αναστήλωση του
αρχαιολογικού χώρου του λιμανιού του αρχαίου Κιτίου, εικονική πλοήγηση σε ναυάγια στον βυθό της
Λάρνακας, διαδραστικές περιηγήσεις σε μουσεία και πληροφορίες για εκθέματα, είναι τα νέα έργα που
παρουσιάστηκαν. H πρωτοβουλία Larnaka Storytelling Statues, αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων με
κωδικούς QR. Ο επισκέπτης, σαρώνοντας τον κωδικό με το κινητό του τηλέφωνο και έχοντας συνδεθεί
με το διαδίκτυο, δέχεται «τηλεφώνημα» από το άγαλμα, το οποίο διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του.
Το 2021 ο αριθμός των ομιλούντων αγαλμάτων αυξήθηκε με την προσθήκη αγαλμάτων και σε άλλες
κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας.
Μια από τις πιο σημαντικές του Youth Makerspace, κατά το 2021, ήταν η συνδιοργάνωση του «Girls in
STEAM Academy». Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα της
αντιπροσώπευσης γυναικών σε θέσεις εργασίας στους κλάδους STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία,
Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά). Το Youth Makerspace σε συνεργασία με το Be An Ally Foundation,
διοργάνωσε δυο διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, αποκλειστικά για νεαρά κορίτσια, με σκοπό να τα
ενδυναμώσουν και να τα εμπνεύσουν, έτσι ώστε να ακολουθήσουν ένα μέλλον και μια επαγγελματική
πορεία στους τομείς STEAM. Συγκεκριμένα, οι 50 νεαρές συμμετέχουσες ενδυναμώθηκαν μέσα από
τους τρεις διαφορετικούς πυλώνες: α) τα εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού, ρομποτικής,
τεχνητής νοημοσύνης που συμμετείχαν β) λαμβάνοντας ενημέρωση για τις ευκαιρίες επαγγελμάτων
που υπάρχουν στους κλάδους των STEΑM, και γ) γνωρίζοντας γυναίκες-πρότυπα στο χώρο των
STEAM στην Κύπρο. Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε επίσης και εκπαιδευτικό εργαστήριο, σχετικά με
τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs).
Το 2021, ολοκληρώθηκε επίσης το καινοτόμο project «PULSE» του Youth Makerspace Larnaka σε
συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Εταιρεία Silversky3D. Το
PULSE – Public Speaking VR App δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους νέους να ενισχύσουν τις
δεξιότητες δημόσιας ομιλίας τους, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και καταπολεμώντας το άγχος
τους. Η εφαρμογή (application),λειτουργεί με εξοπλισμό Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), ο
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οποίος δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να ζήσει την εμπειρία της δημόσιας ομιλίας σε ένα
εικονικό κόσμο. Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστες μπορούν να μιλήσουν μπροστά από κοινό, να
μετακινηθούν στον εικονικό χώρο και να αλληλοεπιδράσουν με εικονικά αντικείμενα, δίνοντας την
αίσθηση μιας πραγματικής δημόσιας ομιλίας. Στόχος είναι μέσω της σταδιακής αλλά συστηματικής
έκθεσης στα εικονικά περιβάλλοντα, το άγχος, ο φόβος και όλα τα υπόλοιπα σωματικά συμπτώματα
που συχνά αναδύονται κατά τη δημόσια ομιλία, να μειωθούν και να γίνουν πιο διαχειρίσιμα. Μέσω του
εν λόγω project το Youth Makerspace δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση
σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις μέσα από το
πρίσμα της τεχνολογίας.
Για 3η συνεχή χρονιά, το Υouth Makerspace υλοποίησε το πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών
Makershouse 2021, το οποίο έχει πλέον καταστεί θεσμός στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Το Makershouse
Residency έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα δημιουργίας και επιχειρηματικότητας
ενισχύοντας την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω σύγχρονων τεχνολογικών πρακτικών. Ο αυξημένος
αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν και το υψηλό επίπεδο τους καταδεικνύουν ότι, χρόνο με τον χρόνο
το Makershouse επιτυγχάνει ολοένα και περισσότερο τους στόχους του. Για το 2021 επιλέγηκαν τρεις
δημιουργοί (2 άτομα και μια ομάδα), οι οποίοι αξιοποίησαν τον χώρο και δημιούργησαν τα έργα τους: ή
ομάδες θα έχουν την δυνατότητα χρήσης του χώρου, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Youth
Makerspace Larnaka, για ένα μήνα έκαστος. Οι επιλεχθέντες καλλιτέχνες για το 2021 ήταν: η Άρτεμις
Ευλογημένου με το έργο «Ξόρκια / Incantations», μέσα από το οποίο μελέτησε τη σχέση μεταξύ μαγείας
και επιστήμης, ο Μιχάλης Χαραλάμπους με το έργο του «There is nothing wrong with loving something
you can’t hold in your hand», με το οποίο προσέγγισε τον φόβο της μεταθανάτιας ύπαρξης μέσα από
το πρίσμα της τεχνολογίας και ψηφιακών πρακτικών. Τέλος, η ομάδα των Νικόλα Αναστασίου και
Μιχάλη Γιωργαλλά, οι οποίοι κατασκεύασαν το «έξυπνο θερμοκήπιο» στον εξωτερικό χώρο του
Makespace, το οποίο αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες φυτεύματος και καλλιέργειας.
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο εορτασμοί για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη
Θάλασσα – European Maritime Day (EMD). Ο Ευρωπαϊκός θεσμός European Maritime Day (EMD)
εορτάζεται ετησίως από το 2008 και στόχο έχει να δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να
αντιληφθούν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ωκεανοί και η θάλασσα στην καθημερινή τους
ζωή. Τους εορτασμούς του European Maritime Day στην Κύπρο συντόνισε το Κέντρο Αριστείας Cyprus
Marine and Maritime Institute, το οποίο βρίσκεται στη Λάρνακα. Το Youth Makerspace Larnaka του
συμμετείχε ως ένας εκ των συμβαλλόμενων φορέων, διοργανώνοντας Εργαστήρι Χειροτεχνίας,
Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα τη θάλασσα και Παιχνίδι Παρατηρητικότητας στην πόλη
της Λάρνακας από τις 17 – 21 Ιουνίου 2021.
Το Youth Makerspace, συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας Cyprus Marine and
Maritime Institute διαγωνισμό για τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης και επαρχίας της Λάρνακας. Ο
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη
Θάλασσα». Τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν
ενεργά στη διαδικασία ονοματοδοσίας ενός φυσικού υφάλου, ο οποίος βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή
της Λάρνακας. Τα παιδιά διεύρυναν τις γνώσεις τους για το περιβάλλον, τη θάλασσα και την ιστορία της
επαρχίας και απέκτησαν ενεργό ρόλο σε μια μοναδική πρωτοβουλία και συλλογική δράση του τόπου
τους. Νικητές αναδείχτηκε το τμήμα Δ’3 του Δημοτικού Σχολείου Βορόκλινης το οποίο πλέον έχει
ονομάσει τον ύφαλο, «Δωρίδα».
Το Youth Makerspace Larnaka, σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Media What»,
ανακοίνωσαν το 2021, ανοιχτό κάλεσμα για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών «Making
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Womanhood». Ο στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση του θέματος του τι σημαίνει να είσαι
γυναίκα στην Κύπρο το 2021. Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών αποτέλεσε υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του ευρύτερου έργου POWER (Portraits Of Women Empowered Representations), που
χρηματοδοτήθηκε από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο. Οι τρεις επιλεχθείσες ομάδες, οι οποίες
αποτελούνταν από 8 συνολικά καλλιτέχνες, αξιοποίησαν τον χώρο και τον εξοπλισμό του Youth
Makerspace Larnaka. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
της τέχνης, του σχεδιασμού και της διαδραστικής τεχνολογίας και μέσα από τα έργα που ανέπτυξαν
εξέτασαν και παρουσίασαν τις πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές δομές της κυπριακής κοινωνίας
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας COVID-19 καθώς και των εμπειριών των
γυναικών στην Κύπρο και των τρόπων με τους οποίους η ζωή τους άλλαξε την τελευταία δεκαετία. Με
την ολοκλήρωση του κάθε έργου πραγματοποιήθηκε έκθεση παρουσίασης του ανοικτή προς το κοινό.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο ως τεχνολογία του μέλλοντος και
προβλέπεται ότι θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας. Τι είναι όμως η τεχνητή νοημοσύνη
ακριβώς; Ποιες είναι οι ευκαιρίες εργοδότησης που προσφέρει και ποια η συμβολή της τεχνητής
νοημοσύνης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και στην ψηφιακή μεταμόρφωση της
κοινωνίας; Τα ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα απαντήθηκαν από ειδικούς στο θέμα της τεχνητής
νοημοσύνης κατά τη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Artificial Intelligence: Προκλήσεις &
Προοπτικές» που διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Youth Makerspace Larnaka.
Το Youth Makerspace, για άλλη μια φορά καινοτόμησε, εφόσον, κατά το 2021, παρουσίασε το Virtual
Youth Makerspace Larnaka. Πλέον, οι διαδικτυακοί επισκέπτες μπορούν να εύκολα να πλοηγηθούν στις
αίθουσες, να δουν το χώρο εσωτερικά και εξωτερικά, και να πάρουν μια ιδέα για το τι προσφέρει το
πρόγραμμα. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να εμπνευστούν για να επισκεφθούν το Youth
Makerspace για να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτει.
Πατώντας στο κάθε σημείο αναφοράς που βρίσκεται σε κάθε αίθουσα, ο χρήστης μεταφέρεται στο
συγκεκριμένο σημείο όπου μπορεί να περιηγηθεί μέσω αναλυτικότερης σφαιρικής φωτογραφίας.
Επιπρόσθετα, για την κάθε αίθουσα ξεχωριστά παρέχεται η δυνατότητα εκτενέστερης πληροφόρησης,
όπως η περιγραφή του κάθε εξοπλισμού, βίντεο και φωτογραφίες από projects που έχουν υλοποιηθεί
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνολογίες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.
Σε σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, στον χώρο του Youth Makerspace
Larnaka, παραλήφθηκαν τρείς ολοκαίνουριοι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, από τον πρόεδρο του
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, κύριο Κλεάνθη Κουτσόφτα. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης των νομικών συμβούλων Harris Kyriakides και της εταιρείας Fission 3D, Αναγνωρίζοντας την
συνεισφορά του Youth Makerspace Larnaka σε παιδιά και νέους, οι δυο εν λόγω ιδιωτικές εταιρείες
επέλεξα να ενισχύσουν το πρόγραμμα του ΟΝΕΚ με 3D εκτυπωτές για την εκτύπωση πλαστικών
προϊόντων και προϊόντων με ρητίνη.
Mobile Makerspace
Η επιτυχής πορεία του προγράμματος Youth Makerspace Larnaka, από το 2018 και έπειτα, ώθησε τον
Οργανισμό Νεολαίας στη δημιουργία μιας κινητής μονάδας, του Mobile Makerspace. Πρόκειται για μια
ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα, η οποία διαθέτει τον ίδιο σχεδόν εξοπλισμό με το Youth
Makerspace Larnaka.
Η κινητή μονάδα έχει τους ίδιους στόχους με το Youth Makerspace Larnaka, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που διαμένουν σε γεωγραφικά απομονωμένες ή απομακρυσμένες
περιοχές και οι οποίοι δεν μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο του Youth Makerspace στη Λάρνακα.
Σκοπός της κινητής μονάδας είναι να επισκέπτεται σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα σε αγροτικές
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ή γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, με στόχο την υλοποίηση εργαστηρίων χρησιμοποιώντας τον
εξοπλισμό που θα φιλοξενείται σε αυτό. Τα εργαστήρια θα υλοποιεί ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό το
οποίο θα εφαρμόζει τα προαναφερθέντα σχέδια μαθήματος που έχει ετοιμάσει ειδικά για τον σκοπό
αυτό ο ΟΝΕΚ. Μέσω της δημιουργίας της κινητής μονάδας ο ΟΝΕΚ στοχεύει να διαδώσει σε ακόμη
μεγαλύτερο αριθμό νέων τις νέες αυτές τεχνολογίες και να φέρει τους νέους σε επαφή με αυτές, έτσι
ώστε να τους κινήσει την περιέργεια, να τους δώσει την ευκαιρία και να τους παρακινήσει να ασχοληθούν
περαιτέρω με αυτές.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά το 2021, το Youth Makerspace Larnaka δημιούργησε το δικό του
εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ενδυνάμωση των νέων δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικής
και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης να εμπλακούν ενεργά σε δημιουργικές δραστηριότητες θεματολογίας
STEAM. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία επίλυσης
προβλήματος, τη μεθοδολογία σχεδιαστικής σκέψης ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δεξιότητες του 21ου
αιώνα. Μέσα από το εκπαιδευτικό εργαστήριο οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη,
δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, κριτική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας κ.ά. Το
εκπαιδευτικό υλικό έλαβε την απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας και Αθλητισμού, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης παγκύπρια.
Κατά το 2021, η κινητή μονάδα Mobile Makerspace πραγματοποίησε 21 συνολικά επισκέψεις σε
Δημοτικά σχολεία ανά το παγκύπριο, κυρίως σε σχολεία στην επαρχία, και 3.181 μαθητές είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τον εξοπλισμό που στεγάζεται σε αυτό και να συμμετέχουν σε εργαστήρια
τεχνολογίας.

1.8 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εκδίδεται σε νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων και παρέχει στους κατόχους της
διάφορα προνόμια, όπως εκπτώσεις σε ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετοχές σε σεμινάρια τόσο
στην Κύπρο, όσο και σε άλλες 40 χώρες της Ευρώπης (100.000 προνόμια). Λόγω το COVID-19, η
Υπηρεσία έντινε τις προσπάθειές της για την παροχή περισσότερων ωφελημάτων για τους νέους, πολλά
από αυτά αναπτύχθηκαν και διαδικτυακά (συνολικά τα ωφελήματα σε εκπτώσεις αυξήθηκαν το 2020
στα 170). Πολλοί κατόχοι της κάρτας συμμετείχαν σε έρευνες, καταγραφεί των νέων αναγκών και
προτάσεων για αντιμετώπισή της πανδημίας σεμινάρια, συνέδρια με τηλεργασία. Κατά το 2020
οργάνωσαμε τη δημιουργία της νέας μας εφαρμογής (APPLICATION) μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και να ενημερωθούν εύκολα και γρήγορα
καθώς και να απολάυσουν τα ωφελήματα από όλες τις χώρες και διαδικτυακά, On-line.
Επιπρόσθετα ο ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει μαζικά και
δωρεάν τη Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για τους
φοιτητές, αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών στην Κύπρο και Κύπριους
φοιτητές στο εξωτερικό. Κατά το 2020 έγιναν ενέργειες για τη εξασφάλιση συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσον αφορά στην έκδοση συνδεδεμένης ενιαίας κάρτας με τα
πανεπιστήμια αυτά. Ταυτόχρονα, προωθήθηκε με επιτυχία και η έκδοση «συνδεδεμένης κάρτας» (cobranded card) σε συνεργασία με το City Unity College.
επίσης, τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας εκδίδουμε δωρεάν την Κάρτα για
όλους τους νεοσύλλεκτους στα ΚΕΝ. Το 2020 λόγω της πανδεμίας λειτούργησε και το ΚΕΝ Λευκωσίας
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για σκοπούς αποσυμφόρησης των άλλων ΚΕΝ. Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας εκδόσαμε
4000 κάρτες για τους νέους εθνοφρουρούς μας.
Αναπτύχθηκε η συνεργασία μας και με τον ΚΟΑ για τη σύνδεση της κάρτας φιλάθλου με την Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων, ενέργειες που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2021, λόγω της πανδεμίας.
Κατά το 2020 ο αριθμός των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων-Φοιτητικής Ταυτότητας αυξήθηκε
στις 55 000.
Τέλος, στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφελημάτων προς τους κατόχους, ο Οργανισμός
προχώρησε στην παραχώρηση χρήσιμων δώρων για τους κατόχους, αλλά και εισιτηρίων για
καλλιτεχνικά γεγονότα (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.) και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια, μέσα από διαγωνισμούς στο διαδίκτυο.
Κατά το 2020, συνεχίσαμε την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μας σε όλους τους
κατόχους της Κάρτας και τους συνεργάτες μας.
Ετοιμάστηκε και προβάλλεται ενημερωτικό βίντεο για την Κάρτα και παράλληλα συμμετείχαμε σε αριθμό
εκδηλώσεων, info-days πανεπιστημίων και φεστιβάλ όπου εκδίδονταν επί τόπου Κάρτες για τους νέους.
Ακόμη, κατά το 2020, ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε διαδικτυακά στις εργασίες της 35ης Γενικής
Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο στη Σλοβενία (Λουμπλιάνα).
1.9 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΝΕΚ
Χώρος Φεστιβάλ - Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, έχει Συμφωνία με τον Δήμο Λευκωσίας για την παραχώρηση του
χώρου στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων. Στον χώρο έχουμε
εγκαταστήσει την αναγκαία υποδομή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ούτως ώστε να μπορούν να
διοργανώνονται φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου.
Η παραχώρηση του χώρου γίνεται από τον Δήμο Λευκωσίας με προτεραιότητα στα οργανωμένα
σύνολα και τις άτυπες ομάδες νέων, σε σχέση με άλλους φορείς.
Εξοπλισμός ΟΝΕΚ
Ο ΟΝΕΚ διαθέτει εξοπλισμό, όπως καρέκλες, τραπέζια, περίφραξη, κινητές τουαλέτες κ.ά., ο οποίος
μπορεί να αξιοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ από οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες νέων (π.χ. οργανώσεις
νεολαίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Κέντρα Νεότητας, νέους ηλικίας 18-35 χρόνων
και φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες), κατόπιν υποβολής αίτησης στον ΟΝΕΚ.
Ο εξοπλισμός μας παραχωρείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής Ιουνίου-Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής
αιτήσεων, θα δίδεται προτεραιότητα στις Οργανώσεις Νεολαίας του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος,
τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας και στα Κέντρα Νεότητας.
Ο Οργανισμός, για την περίοδο αιχμής Ιουνίου-Οκτωβρίου, δέχεται αιτήσεις, μέχρι τις 5 Μαΐου εκάστου
έτους, ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, αν η εν λόγω ημερομηνία είναι αργία. Κατά το 2020, λόγω
του COVID-19 ακυρώθηκαν πολλές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη ανάγκη για
παραχώρηση του εξοπλισμού μας. Παραχωρήθηκε σε 5 φορείς για τις εκδηλώσεις που μπόρεσαν να
πραγματοποιήσουν.
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