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               21 Ιουνίου, 2012 
 
Πρόεδρο και Μέλη 
Γραμματείας ΟΕΛΜΕΚ 
 
 
 

Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
της Μέσης Εκπαίδευσης  

 
 
Σε συνέχεια της χθεσινής μας συζήτησης σχετικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να 
σας υποβάλω και γραπτώς τα ακόλουθα:   
 
1. Όπως έχω σημειώσει επανειλημμένα, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους 

που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη διαμόρφωση του δημοκρατικού και 
ανθρώπινου σχολείου είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που 
σήμερα, όπως αποτυπώνεται και από διάφορες διεθνείς έρευνες, δε βρίσκονται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προχωρήσαμε στη 
διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, υλοποιούμε ένα πρωτόγνωρο για 
τα κυπριακά δεδομένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
προχωρούμε στην παραγωγή συμπληρωματικού υλικού και προγραμματίζουμε 
την περαιτέρω αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων. Τα πιο 
πάνω μέτρα αποτελούν το ουσιαστικό μέρος μέσα από το οποίο θα επέλθει η 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ τα Ωρολόγια Προγράμματα 
αποτελούν το όχημα που θα μας βοηθήσει στην εφαρμογή τους. 
 

2. Όσον αφορά στην εφαρμογή του 80λεπτου, πέρα από το γεγονός ότι εξυπηρετεί  
την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, είμαστε απόλυτα 
πεπεισμένοι ότι βοηθούν καταλυτικά στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για 
εισαγωγή στη διδασκαλία τους μεθόδων που προωθούν την κριτική σκέψη, την 
αυτενέργεια και το διάλογο και ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τόσο 
των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Ωε εκ τούτου, θεωρούμε ότι σταδιακά 
μέσα από την εξοικείωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα τύχουν της 
αποδοχής των εκπαιδευτικών. 
 
Όπως δήλωνα όμως εξ’ αρχής, το Υπουργείο δεν είναι δογματικό στη συζήτηση 
του θέματος των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αναμένοντας τη δική σας 
πολύτιμη συμβολή για τη συναινετική διαμόρφωση της τελικής τους μορφής. 
Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, δεν επιμένουμε άμεσα στην καθολική εφαρμογή του 
80λεπτου, δίνοντας τη δυνατότητα στις ειδικότητες που έχουν εκφράσει σχετικές 
ανησυχίες να διδάσκουν σε 40λεπτες περιόδους, με βάση το πιο κάτω πλαίσιο: 
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 Να συνεχίσει να εφαρμόζεται το 80λεπτο στα μαθήματα που ήδη 
εφαρμόζεται συνεχόμενο δίωρο (Φυσική, Χημεία, Σχεδιασμός και 
Τεχνολογία, Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία/Αγωγή Υγείας, Τέχνη) 

 

 Να εφαρμοστεί το 80λεπτο στα μαθήματα που το ζήτησαν (Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία, Ιστορία, 
Γεωγραφία, Βιολογία, Μουσική) 

 

 Να μείνουν 40λεπτα τα μαθήματα που εξέφρασαν ανησυχίες για το 
80λεπτο (Αγγλικά, Γαλλικά, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή). 

 
 Ως Υπουργείο έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένα σενάρια με τα οποία 
 μπορεί να υλοποιηθεί το πιο πάνω πλαίσιο, όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 Α’ χωρίς να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος όπως δυστυχώς συμβαίνει 
 σήμερα.  
 
3. Όπως δήλωσα και χθες δεν ευνοώ την πιλοτική εφαρμογή, ειδικά από τη στιγμή 

που δεν θα είναι καθολική εφαρμογή του 80λεπτου, αφού έτσι θα 
δημιουργούσαμε σχολεία δύο ταχυτήτων. Για να διαπιστώσω όμως την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων, όχι μόνο των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων 
αλλά και την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, την επιμόρφωση, 
τις εργαστηριοποιήσεις, κ.λπ. στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
των παιδιών, θα φροντίσω ώστε να υπάρξει μηχανισμός αυτοαξιολόγησης, 
παρακαλούθησης και αξιολόγησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους μάχιμους 
εκπαιδευτικούς, συμβούλους, επιθεωρητές, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
Πανεπιστημιακούς που εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της εφαρμογής όλων των καινοτομιών που εισήχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω προσωπικά στις απόψεις των ίδιων των 
μάχιμων εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρμόσουν τις αλλαγές στην πράξη. 
   

4. Όπως ανέφερα και στην επιστολή μου με ημερ. 18/6/12 σε σχέση με την 
υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, το Υπουργείο προγραμματίζει την 
περαιτέρω αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του τεχνολογικού 
εξοπλισμού των σχολείων, η οποία θα αρχίσει από τα Γυμνάσια, θα ολοκληρωθεί 
σταδιακά και θα περιλαμβάνει την παροχή ασύρματης σύνδεσης όλων των 
αιθουσών διδασκαλίας στο διαδίκτυο (που θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 
2012), καθώς και την τοποθέτηση σε μόνιμη βάση βιντεοπροβολέα σε όλες τις 
τάξεις, ο οποίος θα αξιοποιείται με τη χρήση είτε φορητού είτε μόνιμα 
εγκατεστημένου σταθερού Η/Υ. 
 
Αναφορικά με την ανάγκη που υφίσταται για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
σημειώνω ότι αυτή θα συνεχίσει να προσφέρεται, στα πλαίσια του μεγαλύτερου 
προγράμματος υποχρεωτικής επιμόρφωσης που διεξάγεται εδώ και δύο χρόνια 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα χρόνια 
δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν. Για το 
σκοπό αυτό το Υπουργείο εξασφάλισε πρόσφατα πρόσθετα κονδύλια από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω επέκταση και 
εμβάθυνση των προσφερόμενων προγραμμάτων. 
 

5. Όπως αναφερόταν ήδη στην πρότασή μας που σας υποβλήθηκε τον Ιανουάριο, 
το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων ήταν για το 
Γυμνάσιο η επόμενη σχολική χρονιά 2012-2013 και για το Λύκειο η σχολική 
χρονιά 2013-2014. Ως εκ τούτου, αναμένω κατ’ αρχήν τις θέσεις της οργάνωσής 
σας για το Γυμνάσιο μέχρι την Παρασκευή, 22/6/12, για να προχωρήσουμε τις 
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αλλαγές σε αυτή τη βαθμίδα, με βάση τον πιο πάνω προγραμματισμό και 
λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας εισηγήσεις. Σημειώνω ότι σε σχέση με την 
αρχική μας πρόταση για το Γυμνάσιο, εισηγούμαι την αύξηση των διδακτικών 
περιόδων των Μαθηματικών κατά μια ακόμα περίοδο, όπως φαίνεται και από το 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
 

6. Όσον αφορά στο Λύκειο, το οποίο αποτελεί αναμφίβολα πιο περίπλοκο θέμα, το 
Υπουργείο είναι διατεθειμένο να σας παραχωρήσει περισσότερο χρόνο για να 
υποβάλετε τις θέσεις και εισηγήσεις σας, ώστε να υπάρξει οριστική κατάληξη στη 
νέα μορφή του Λυκείου μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αφού η εφαρμογή των 
αλλαγών για τη συγκεκριμένη βαθμίδα προγραμματίζεται για τη μεθεπόμενη 
σχολική χρονιά. Σημειώνω, όμως, ότι οι προτάσεις μας για το Λύκειο είναι ήδη 
γνωστές και, συνεπώς, θεωρώ πως όλοι οι κλάδοι ξέρουν το συνολικό πλαίσιο 
αλλαγών που αφορούν σε Γυμνάσιο και Λύκειο.  
 

7. Υπογραμμίζω ότι, το Υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει με την οργάνωσή σας 
και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση των 
αλλόγλωσσων μαθητών, καθώς επίσης και την μορφή που θα λάβει η Ζώνη 
Πολιτισμού και Ενίσχυσης, η οποία δε θα εφαρμοστεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα σχετικών προγραμμάτων που 
εφαρμόζονται στα πλαίσια των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 
 

8. Τέλος, επαναλαμβάνω ότι θα διατηρηθεί ο υφιστάμενος αριθμός των 24 
διδακτικών περιόδων. Υπογραμμίζω ότι για την υλοποίηση της πιο πάνω 
δέσμευσης, όπως σας ενημέρωσα και χθες, δε θα απαιτηθεί συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός. Μετά την εφαρμογή του νέου ωρολογίου προγράμματος και τη 
σταθεροποίηση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, θα εξεταστεί η 
δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων για την κάλυψή τους, η οποία θα 
προωθηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιοοικονομικά δεδομένα.   
 
 

 
 
 
Γιώργος Δημοσθένους 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού     
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