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Θέκα: ηόρνη ππό έκθαζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2017 - 2018  
 
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζεκεηώλεηαη όηη από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017 – 
2018,  ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πεξηζζόηεξν 
απηόλνκα, ππεύζπλα θαη δεκνθξαηηθά θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαηξνθνδόηεζε 
από ηα ζρνιεία, δελ ζα αθνινπζεζεί ε κέρξη ηώξα πνιηηηθή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (Υ.Π.Π.) έζεηε κηα ζεηξά από ζηόρνπο, ηνπο 
«Σηόρνπο ηεο Σρνιηθήο Φξνληάο», δεηώληαο από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηελ 
πξνώζεζε ελεξγεηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  
 
Από θέηνο, θάζε ζρνιείν θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηνπο δηθνύο ηνπ ππό έκθαζε 
ζηόρνπο, νη νπνίνη ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 
ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γεληθόηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζην πιαίζην 
πάληα ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Υ.Π.Π.  Δηδηθόηεξα, κε ηνπο ππό έκθαζε ζηόρνπο ηνπ θάζε 
ζρνιείνπ, ζα επηδηώθεηαη, δηαρξνληθά, ε κεγηζηνπνίεζε ηωλ καζεζηαθώλ 
απνηειεζκάηωλ, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κέζσ 
πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 
απαξαίηεησλ γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλέιημε ησλ καζεηώλ. Παξάιιεια, ν 
δηαρξνληθόο ζηόρνο «Γλωξίδω, Γελ μερλώ, Γηεθδηθώ», όπσο αλαιύεηαη ζηελ 
εγθύθιην ηεο 31εο Απγνύζηνπ 2016, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα παξακεξηζηεί ή 
ππνβαζκηζηεί.  
 
Ο θαζνξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ από ην ζρνιείν ζα ην βνεζήζεη λα ζηεξίμεη 
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ θαη λα αλαβαζκίζεη ην ζρνιηθό ηνπ 
πεξηβάιινλ, λα βειηηώζεη ηε δηθή ηνπ θαζεκεξηλόηεηα θαη θπξίσο ηελ θαζεκεξηλόηεηα 
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ησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ. Με ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
θαη καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηεο πεξηβάιινπζαο 
θνηλόηεηαο, κέζα από εκθάζεηο πνπ ζα θαζνξίζνπλ θαη κέζα από δξάζεηο πνπ ζα 
νξγαλώζνπλ νη ίδηνη, ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ηνπ 
ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έρνληαο σο 
βάζε ηηο αμίεο ηεο ηζόηεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 
πξνζθνξάο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ζα επηδησρζεί ε  αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε 
πξναγσγή νκαδηθνύ πλεύκαηνο, ππεπζπλόηεηαο, δεκνθξαηηθνύ ήζνπο, ηζηνξηθήο 
ηαπηόηεηαο αιιά θαη ζεβαζκνύ ζηε δηαθνξεηηθόηεηα.   
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη όπσο θάζε ζρνιείν πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε 
Δληαίνπ ρεδίνπ Βειηίωζεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, βαζηθό κέξνο ηνπ νπνίνπ 
ζα είλαη θαη ην ρέδην Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο. Τν Δληαίν Σρέδην Βειηίσζεο 
ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο αλαπηύζζεηαη κε ζηόρν λα απνθνξηηζηεί ε εξγαζία ησλ 
ζρνιείσλ θαη λα νξγαλσζεί θαιύηεξα ε πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα βειηίσζε. Η 
νξγάλσζε απηή  ζα ζπκβάιεη, ώζηε ηα ζρνιεία λα αθνινπζήζνπλ εθηθηά, ζηαζεξά 
βήκαηα, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ θπξίαξρνπ ζέκαηνο πνπ απαζρνιεί ηε 
ζρνιηθή κνλάδα. Δίλαη θαηαλνεηό όηη ην Δληαίν Σρέδην Βειηίσζεο δελ απνηειεί κηα 
επηπιένλ δξαζηεξηόηεηα/εξγαζία, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη ην ζρνιείν, 
αιιά είλαη έλαο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πινπνηεί κηαλ 
εμειηθηηθή δηαδηθαζία απνθάζεσλ, δξάζεο, κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρηθήο 
επζύλεο θαη απηνβειηίσζεο. Γειαδή, θάζε ζρνιηθή κνλάδα εηνηκάδεη έλα κόλν 
Δληαίν Σρέδην Βειηίσζεο γηα ζθνπνύο απινπνίεζεο, αιιά θαη εζηίαζεο ζηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ.  
 
Ωο κέξνο ηνπ Δληαίνπ Σρεδίνπ Βειηίσζεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ην Σρέδην  
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο ελόο ζρνιείνπ, εηδηθόηεξα, είλαη έλα πιάλν πνπ 
νξγαλώλεη όιεο ηηο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη, 
πάληνηε ζηε βάζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη ηεζεί σο πξνηεξαηόηεηα γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, κεηά από  δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ. 
Οη δξάζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην Σρέδην Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο δηαζπλδένληαη 
κε ην εθπαηδεπηηθό έξγν πνπ πινπνηείηαη ζην ζρνιείν θαη ην Δληαίν Σρέδην 
Βειηίσζήο ηνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σρέδην Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο 
ζα  δνζνύλ ζε άιιε, εηδηθή γηα ην ζέκα εγθύθιην. 
 
Γηα ηελ εθπόλεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ ρεδίνπ Βειηίωζεο ηεο ρνιηθήο 
Μνλάδαο, είλαη απαξαίηεηε ε ζηελή θαη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ 
θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο, δηεπζπληηθή νκάδα ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνί, 
γνλείο θαη επηζεσξεηέο). Απηή ε ζπλεξγαζία ζα ηζρύεη ζε όια ηα ζηάδηα. Σην πιαίζην 
ηεο ζηήξημεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α ε πεξηγξαθή 
κηαο ελδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο εθπόλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Δληαίνπ Σρεδίνπ 
Βειηίσζεο. Τνλίδεηαη όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πηνζέηεζε απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο, αθνύ ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηεο 
απηνλνκίαο, έρεη ηελ επρέξεηα λα πηνζεηήζεη ηε δηθή ηεο δηαδηθαζία. 
 
Η θάζε ζρνιηθή κνλάδα αλακέλεηαη όηη ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε όζνπο κπνξνύλ λα 
ηε ζηεξίμνπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, όπσο είλαη νη νηθείνη επηζεσξεηέο, νη 
ζύκβνπινη ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ, νη ιεηηνπξγνί ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
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ή/θαη άιινη εηδηθνί. Δπνκέλσο, ην θάζε ζρνιείν έρεη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη ζηήξημε, 
όηαλ θξηζεί απηό απαξαίηεην. 
 
Οη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υ.Π.Π., κέζσ ησλ νηθείσλ επηζεσξεηώλ, ζα 
ζηεξίδνπλ, εηδηθά θέηνο πνπ είλαη ν πξώηνο ρξόλνο εθαξκνγήο ηεο λέαο απηήο 
πνιηηηθήο, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ γηα ζρεδηαζκό, πινπνίεζε θαη 
εθηίκεζε ηεο πξνόδνπ από ηελ εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Σρεδίνπ Βειηίσζήο ηνπ. 
Δπίζεο, ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Πύιεο Δπαγγεικαηηθήο 
Μάζεζεο (epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy) ζα ζηεξίδεη θαη ζα θαζνδεγεί ηα ζρνιεία λα 
ζηνραζηνύλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα αλαπηύμνπλ θαη 
ζπκπιεξώζνπλ ην Σρέδην Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο. 
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ θαηαρώξηζε ηνπ Σρεδίνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ αλαιπηηθό Οδηγό θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Πύιε 
Δπαγγεικαηηθήο Μάζεζεο. 
 
Δθθξάδεηαη ε βεβαηόηεηα όηη ηα ζρνιεία ζα πξνζεγγίζνπλ ζεηηθά ηε λέα 
πξνζπάζεηα αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2017-18, γηαηί απηά 
ζα θαζνξίδνπλ θαη ζα πινπνηνύλ ζηόρνπο, ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξέο ηνπο αλάγθεο 
θαη απαηηήζεηο. Δπηπξόζζεηα, ηνλίδεηαη εκθαληηθά όηη ην Υπνπξγείν ζα ζηεξίδεη 
ζηελά ηα ζρνιεία ζε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα. 
 
 
 
 
 

Γξ Κώζηαο Καδήο  
Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  
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