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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017-2018 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι,  

Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, 

Η Σχολή μας υπηρέτησε και φέτος τον γενικό σκοπό και τους ειδικούς στόχους της 

δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την Πολιτεία. Παράλληλα, χάραξε το 

δικό της ιδιαίτερο όραμα με επιμέρους στοχοθεσία και οργάνωση. Αφιερώσαμε τις 

δυνάμεις μας στη μετάδοση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πνευματική και 

αισθητική καλλιέργεια, την κοινωνική και πολιτική αγωγή, την υγιή ανάπτυξη σώματος και 

ψυχής και – το δυσκολότερο από όλα – στη διαμόρφωση προσώπων με ήθος και αρετή. 

Με άλλα λόγια, επιδιώξαμε τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου 

που μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και των ιδιαιτεροτήτων 

του τόπου μας. 

Ο βαθμός της επιτυχίας μας θα κριθεί όχι μόνο από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, αλλά 

και από την όλη δράση μας τόσο στον παιδαγωγικό τομέα, όσο και στον εκπαιδευτικό. 

Επίσης και από τις δράσεις που αφορούν  στην κοινωνική προσφορά. Όλα αυτά 

συνοψίζονται στα πιο κάτω: 

Αρχικά, στον Τομέα της Οργάνωσης και της Διοίκησης, 

Συνεχίσαμε να εφαρμόζομε αρχές της ολικής ποιότητας, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική 

έρευνα ως εργαλείο τεκμηρίωσης για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ομαδικότητας 

και της συμμετοχικότητας. Ενισχύσαμε τη διοίκηση με εργαλεία της ΤΠΕ.  

Καθιερώσαμε και βελτιώσαμε τους μηχανισμούς, τόσο για την καλλιέργεια της 

απαραίτητης κουλτούρας όσο και για την εφαρμογή, σε όλα τα επίπεδα της σχολικής ζωής 

και δράσης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.  

Προωθήσαμε σε μεγαλύτερο βαθμό τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών τόσο στη διοίκηση όσο και στη διδασκαλία. 

Η επιμόρφωση του προσωπικού, ήταν στις προτεραιότητες, τόσο όσον αφορά τον 

παιδαγωγικό τομέα, όσον και το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας. Προσφέρθηκαν 

ευκαιρίες σε στοχευμένα προγράμματα και δραστηριότητες στη σχολική βάση, σεμινάρια, 

ημερίδες και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  

Βελτιώθηκαν οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες για ορθολογιστική και διαφανή διαχείριση 

των πόρων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ, και να καυτηριάσω, την 

αδικαιολόγητη κατάργηση της θέσης αποθηκάριου στις Τεχνικές Σχολές. Από τον 

Φεβρουάριο μετά την αφυπηρέτηση της κας Γεωργίας Περικλέους, δεν υπάρχει 
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αποθηκάριος και η αποθήκη είναι κλειστή, γεγονός που δημιουργεί αξεπέραστες 

δυσλειτουργίες. Παρά τις προσπάθειες μας, αυτό κατέστη αδύνατο.   

Καθιερώσαμε και βελτιώσαμε τις διαδικασίες για αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

με σκοπό την βελτίωση. Προωθούμε την ανάπτυξη μηχανισμών για εφαρμογή  

διαμορφωτικής αξιολόγησης.  

Καθιερώσαμε και διευρύναμε το άνοιγμα της Σχολής προς την τοπική και την ευρύτερη 

κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση οργανώσαμε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. 

Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς και δράσεις, όπως είναι εράνοι, αιμοδοσίες κ.ά.  

Στοχεύσαμε στην ευαισθητοποίηση  και εμπλοκή των γονέων και των κηδεμόνων στα 

σχολικά δρώμενα. Είναι πεποίθηση μας ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχουν τρεις 

βασικοί συντελεστές: εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς, οι οποίοι βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση όπως οι τρείς πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου. Όταν το τρίγωνο 

βρίσκεται σε ισορροπία έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, όπου όλες οι πλευρές και οι γωνιές 

είναι ίσες, τότε σε κάθε περίπτωση τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά. Οι 

ρόλοι των τριών συντελεστών είναι σαφείς. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και αξιολογεί την 

μάθηση. Ο μαθητής δραστηριοποιείται στο να μάθει, μελετά και εξασκείται. Ο γονέας 

ενδιαφέρεται, στηρίζει και καθοδηγεί τον μαθητή. Οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης, 

αδράνειας, και έλλειψης προκαλεί αλλοίωση, μεταβάλλει την ισορροπία και επιδρά 

αρνητικά στη μάθηση, σε κάθε περίπτωση ζημιώνει ο μανθάνων. Είναι προφανές ότι ο 

καθένας πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο που του ανήκει και να κάνει αυτό που του 

αναλογεί. 

Στον Παιδαγωγικό Τομέα, 

η αξιολόγηση των μαθητών κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες:  

1ο την εξασφάλιση ενιαίων κριτηρίων βαθμολόγησης για όλα τα παιδιά, οργανώνοντας 

κοινά διαγωνίσματα σε παράλληλα τμήματα σε όλα τα μαθήματα.  

2ο στην εφαρμογή διαμορφωτικής αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών σε  

αποτελεσμάτων για κάθε παιδί, εφαρμόζοντας την αξιολόγηση για μάθηση σε όλα τα 

μαθήματα.  

3ο στη στήριξη των παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες και ψυχοκινητικές 

δεξιότητες, αλλά και κοινωνικοοικονομικές  δυσκολίες, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα 

στήριξης, το θεσμό του υπευθύνου τμήματος και των παιδαγωγικών ομάδων.  

4ο στην προώθηση «υπευθυνότητας και λογοδοσίας» για κάθε δράση και έργο που 

επιτελείται, με στόχο τη λήψη ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης. 

5ο την επιμόρφωση του προσωπικού και την προώθηση των «κοινωνιών μάθησης» 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.   

Επίσης δόθηκαν ευκαιρίες για βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, με την οργάνωση ενδοϋπηρεσιακών επιμορφώσεων και με την ενεργό και 



3 

 

συστηματική συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Επαγγελματική Μάθηση», σε συνεργασία με 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τέλος δώσαμε δυνατότητες επιμόρφωσης στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει η Σχολή ή 

άλλων επιμορφωτικών διαδικασιών του Υ.Π.Π. και άλλων φορέων. 

Πολλά παιδιά είχαν την ευκαιρία, να παρακολουθήσουν σε εξωδιδακτικό χρόνο δωρεάν 

ιδιαίτερα μαθήματα, σε γνωστικά αντικείμενα όπως ελληνικά, μαθηματικά και φυσική 

αλλά και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους όπως μουσική, ζωγραφική και χορό. Όλα αυτά 

αξιοποιώντας  τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ. 

Με αφοσίωση στηρίχθηκαν παιδιά με ιδιαιτερότητες, σε ατομικό και οικογενειακό 

επίπεδο, είτε πρόκειται για μαθησιακά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ιατρικά θέματα. Πάντα 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των κανονισμών.  

Στον Τομέα Δράση-Δημιουργικότητα-Κοινωνική Προσφορά, 

η σχολική μας μονάδα, ως ανοικτό σύστημα το οποίο αλληλοεπιδρά με την κοινωνία: δεν 

θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις εκκλήσεις για κοινωνική προσφορά.  Το σχολείο μας, 

λοιπόν, λειτούργησε ως μικρογραφία της κοινωνίας και προσέφερε έμπρακτα ανθρωπισμό 

και αγάπη. 

Πλούσια και αξιοσημείωτη η δράση που αναπτύχθηκε, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά 

να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, μέσα από την 

κοινωνική προσφορά και τη δράση τους στη σχολή αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Από πού να αρχίσουμε.  

Η συμμετοχή μας σε αιμοδοσίες και εράνους ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, προβάλλοντας 

το επίπεδο ανθρωπιάς και αλτρουισμού που χαρακτηρίζουν τα παιδιά μας.   

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της ΕΕ «Πρεσβευτής της ΕΕ» βραβεύθηκε και ομάδα 

μαθητών που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία με συνοδεία εκπαιδευτικών να επισκεφθούν 

την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό «Το παιδί θύμα του 

Ολοκαυτώματος», όπου η Σχολή μας βραβεύθηκε με 2ο βραβείο. 

Οργανώθηκαν παζαράκια και άλλες δράσεις για στήριξη του ταμείου απόρων της Σχολής. 

Δίνοντας τη δυνατότητα για παροχή πέραν του χριστουγεννιάτικου πασχαλινού δώρου στα 

άπορα παιδιά της Σχολής. 

Οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Αστυνομίας ημερίδα με σκοπό την 

προώθηση της ενεργούς πολιτότητας,  καλλιεργώντας τη νομιμοφροσύνη και 

ευαισθητοποιώντας σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

Οι επιμέρους στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 

η άρση των παρανοήσεων, των αποκλινουσών αντιλήψεων και η ευαισθητοποίηση των 

μαθητών/τριών όσο αφορά: την παραβατική συμπεριφορά, την οδική ασφάλεια και τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Ακόμη, η προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην 
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αστυνομία και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανάδειξη του ρόλου της αστυνομίας, της 

δικαιοσύνης και του πολίτη στα πλαίσια της ευνομούμενης δημοκρατίας. Τέλος, η 

συνειδητοποίηση της  αποτελεσματικότητας  της συνεργασίας μεταξύ της Εκπαίδευσης και 

της Αστυνομίας για την καλλιέργεια θετικών στάσεων ζωής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 

με συναυλία που έδωσε η φιλαρμονική της αστυνομίας με την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών. Η Δράση αυτή βραβεύθηκε από το Υ.Π.Π. και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Αξιοσημείωτη η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό «Έρευνα από μαθητές της ΜΓ και της 

ΜΤΕΕ 2018». Η συνεργασία του μαθήματος της Φυσικής με τον κλάδο Ηλεκτρολογία 

απόσπασε 2ο βραβείο. 

Ο κλάδος Ξενοδοχειακών συμμετείχαν σε πολλούς τοπικούς και διεθνής διαγωνισμούς, 

αποσπώντας σε 4 από αυτούς βραβεία και διακρίσεις. 

Βραβείο «κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας» αποσπάσαν οι μαθητές μας στον 

διαγωνισμό «Ιδεοδρόμιο»,  

Ανάλογη και ενεργή ήταν η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς και δράσεις: 

  «Τεχνολογία και καινοτομία στην Εκπαίδευση», 

 «η Φυσική με μία ματιά» 

  Ευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο «Πρόγραμμα Νέστωρ», 

 τον ενδοσχολικό διαγωνισμό αφίσας «Παγκόσμια Ειρήνη», 

 «Λευκαρίτικο κέντημα» δημιουργίες εμπνευσμένες από το Λευκαρίτικο κέντημα, 

 «PISA 2018» 

 πρόγραμμα «Δράση στο Δρόμο», σε συνεργασία με το «Συμβουλευτικό Κέντρο 

Στήριξης της Οικογένειας» 

 Το δικοινοτικό πρόγραμμα «Imagine», υπό την  έγκριση του Υ.Π.Π., στα πλαίσια του 

στόχου για προώθηση της συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ 

μαθητών. 

Στον Τομέα της Εκπαίδευσης, 

οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τη Σχολή είναι πράγματι πολλές και αφορούν πολλούς 

τομείς, σε κάθε περίπτωση έμμεσα ή άμεσα προς όφελος των παιδιών και της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. 

Πρώτη προτεραιότητα μας ήταν και θα παραμείνει η εξασφάλιση και η βελτίωση της 

ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που να 

υποβοηθούν τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Μέσα στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων, πάντοτε με ενθουσιασμό και διάθεση 

ευγενούς άμιλλας, η Σχολή μας έδωσε και φέτος το ενεργό παρόν της σε παγκύπριους και 

τοπικούς διαγωνισμούς, αναδεικνύοντας τόσο το μεράκι και την αφοσίωση των μαθητών 

μας, όσο και την αποτελεσματικότητα των εμπλεκόμενων κλάδων και εκπαιδευτικών. 
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Η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς είναι αξιοσημείωτη και έδωσε τη δυνατότητα στα 

παιδιά να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και τις δεξιότητες τους. Εδώ να μου επιτρέψετε, να 

κάνω ιδιαίτερη μνεία και να επαινέσω τις καθηγήτριες και τους καθηγητές τους, που τους 

ενέπνευσαν και τους καθοδήγησαν. Παρ’ όλο που σε τέτοιες περιπτώσεις σημασία έχει η 

συμμετοχή, τα παιδιά σε κάθε περίπτωση κατάφεραν να αποσπάσουν βραβεία και 

επαίνους. Μπράβο σε όλα τα παιδία είτε είναι τελειόφοιτοι είτε φοιτούν σε μικρότερες 

τάξεις. 

Οργανωμένα και συστηματικά προωθήθηκε η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς και δράσεις όπως:  

 στη μαθησιακή διαδικασία, προσδίδοντας πρόσθετη μαθησιακή αξία, 

 στην τυποποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών της Σχολής, 

 στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αρχείου της Σχολής,        

 στη βελτίωση της διάχυσης των πληροφοριών και της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, 

με το διδακτικό προσωπικό, τα παιδιά, τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία και  

 στην ορθολογιστική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων 

Ο εξωραϊσμό του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και η συντήρηση και η διατήρηση του 

εξοπλισμού και των εποπτικών μέσων σε άριστη κατάσταση, ήταν και θα είναι στις 

προτεραιότητές μας. Σύντομα ξεκινούν οι εργασίες για την ανακατασκευή της περίφραξης 

της Σχολής. Εγκατάσταση ανεμιστήρων σε όλες τις τάξεις και τα εργαστήρια.   

Βέβαια σημαντική είναι η συμμετοχή της Σχολής μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αριθμός 

μαθητών του κλάδου Μηχανολογίας, Δομικών και των Ξενοδοχειακών, είχαν την ευκαιρία, 

κατάρτισης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα την 

Πορτογαλία, την Ιταλία. Τα οφέλη από αυτά τα προγράμματα είναι πολλαπλά. Τα παιδιά 

αποκτούν εμπειρίες και δεξιότητες πέραν του γνωστικού τους αντικειμένου και 

αναπτύσσουν στάσεις και δεξιότητες ζωής. Για τον λόγο αυτό τις επόμενες χρονιές θα 

παροτρύνουμε την συμμετοχή και άλλων ειδικοτήτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών.  Ήδη βρισκόμαστε σε 

καλό δρόμο.   

Πίσω από την επιτυχία όλων των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων κρύβεται κόπος, 

ατελείωτες ώρες δουλειάς και συστηματική οργάνωση τόσο από πλευράς των μαθητών 

όσο και από πλευράς των καθηγητών και των Βοηθών Διευθυντών που ανέλαβαν αυτή την 

ευθύνη.  

 

Σας ευχαριστώ όλους θερμά και σας συγχαίρω. 

 


