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ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων 

2009-10

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Οι ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας και η ανάγκη 

αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, 

επέβαλαν την εισαγωγή του θεσμού του Ενιαίου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Ο θεσμός εισήχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού κατά  τη σχολική χρονιά 2006-07, σε εννιά 

δημοτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και 

επεκτάθηκε την επόμενη σχολική χρονιά σε δεκαπέντε.

Με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς 

ολοκληρώνεται η Β΄ Φάση της πιλοτικής εφαρμογή 

του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

Αναδόμηση του μαθήματος των Αγγλικών σε 
όλες τις τάξεις:

Το μάθημα εισάγεται στις τάξεις Α΄, Β΄ και 
Γ΄ για 2 δ.π. 

Διπλασιάζεται ο χρόνος που προσφέρεται 
στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (από 2 δ.π γίνεται 
4 δ.π).

Αναθεωρείται συνολικά το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του μαθήματος (το 
αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα 
βρίσκεται ήδη στα σχολεία).  

Το μάθημα διδάσκεται από εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Εισαγωγή του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
σε όλες τις τάξεις:

Το μάθημα εισάγεται ως εργαλείο μάθησης με 
συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο έχει σταλεί 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

γ ρ μ ρ γρ μμ χ
στα σχολεία.

Ξεχωριστός διδακτικός χρόνος σε όλες τις τάξεις (2 δ.π). 

Σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση με το βασικό 
λογισμικό (λειτουργικό περιβάλλον, επεξεργασία 
κειμένου, φύλλα λογισμικού, κτλ.).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

Εισαγωγή της καινοτομίας των 
δραστηριοτήτων «Αγωγή ζωής»:
Το μάθημα εισάγεται σε όλες τις τάξεις (μέχρι 4 δ.π.). 

Ευέλικτο πρόγραμμα με δραστηριότητες σε διάφορους 
τομείς  όπως:τομείς, όπως:

Αγωγή Υγείας (και Συναισθηματική Αγωγή), 
Αγωγή Καταναλωτή, 
Κυκλοφοριακή Αγωγή, 
Περιβαλλοντική Αγωγή, 
Διαπολιτισμική Αγωγή, κτλ.  

Κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Αποκέντρωση και τελικές επιλογές από τη σχολική 
μονάδα.

Θέματα ενδιαφέροντος:
Προσφέρονται σε όλες τις τάξεις (μέχρι 4 δ.π.).
Ο κάθε μαθητής επιλέγει τα δικά του ενδιαφέροντα, 
από ευρύ φάσμα επιλογών όπως:

Αθλοπαιδιές

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

Αθλοπαιδιές
Χορός
Θέατρο
Μουσική
Καλές Τέχνες
Ολυμπιακά Αθλήματα (περιλαμβανομένων 
αμυντικών τεχνών)
Άλλα

Μικρά τμήματα.
Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Η αξιολόγηση του θεσμού πραγματοποιήθηκε από 

ειδική επιτροπή τεσσάρων ακαδημαϊκών και διήρκησε 

τρία χρόνια.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής δόθηκαν 

ερωτηματολόγια σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς ενώ παράλληλα λήφθηκε αριθμός 

συνεντεύξεων από όλους τους εμπλεκομένους κατά 

τη διάρκεια επισκέψεων σε όλα τα Ενιαία Ολοήμερα 

Σχολεία.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

√ Αναδόμηση του μαθήματος των Αγγλικών και 
εισαγωγή του σε όλες τις τάξεις.

√ Εισαγωγή του μαθήματος των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών σε όλες τις τάξεις.

√ Εισαγωγή της καινοτομίας «Αγωγή Ζωής» που 
λειτουργεί ως ευέλικτη ζώνη με δυνατότητες ργ ς η ζ η μ η ς
εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων.

√ Εισαγωγή των θεμάτων Ενδιαφέροντος σε όλες τις 
τάξεις.

√ Κοινωνικοποίηση των παιδιών.
√ Περιορισμός των ανισοτήτων - Ίσες ευκαιρίες στους 
μαθητές για ανάπτυξη ταλέντων και ενδιαφερόντων.

√ Διαμονή των παιδιών σε έναν ασφαλή χώρο κατά τα 
απογεύματα.

√ Βελτίωση του τρόπου συμπεριφοράς των μαθητών.
√ Προώθηση της υγιεινής διατροφής.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ 
ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΧΡΟΝΙΑ 2009 -10

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού για 

τη σχολική χρονιά 2009-10 στηρίχτηκε στα 

συμπεράσματα και στις εισηγήσεις της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως επίσης και 

στις επισημάνσεις του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη διάρκεια 

της τρίχρονης πιλοτικής εφαρμογής του 

θεσμού.

ΒΕΛΤΙΩΝONTAI OI
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΠΤΥΧΕΣ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΙΤΙΣΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Αναλυτικά Προγράμματα
Οι ενδοτμηματικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού εργάστηκαν με στόχο την αφαίρεση 
ύλης η οποία επαναλαμβάνεται ή επικαλύπτεται. Έχει 
σταλεί σχετική εγκύκλιος.

Τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Ολοήμερων 
Σχολείων θα πάρουν την τελική τους μορφή με την
ολοκλήρωση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η επιμόρφωση, που σχεδιάστηκε από 
το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, καλύπτει όλους τους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα 
Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία 
συμπεριλαμβανομένων και των 
εκπαιδευτών με αγορά υπηρεσιών. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Φιλοσοφία του θεσμού των ΕΟΣ/
Νέο πλαίσιο λειτουργίας

Οργανωτική κουλτούρα και Σχολικό
Κλίμα – Ρόλος και Καθήκοντα των 

Διευθυντικών Στελεχών

Οργάνωση, Διαχείριση και Αξιολόγηση
Παρεμβατικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία

Αποτελεσματική διδασκαλία και 
διαφοροποίηση διδασκαλίας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναντήσεις

Βιωματικά
εργαστήρια

Διημερίδα
σε κεντρικό
επίπεδο

Παρεμβατικά 
προγράμματα
στη σχολική
μονάδα

ΠΛΑΝΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Αυξάνεται ο συνολικός χρόνος των διαλειμμάτων και 

της σίτισης, ο οποίος μετατρέπεται σε χρόνο σίτισης και 

ξεκούρασης

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ξεκούρασης.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους γονείς για 

αποχώρηση των παιδιών τους στις 15:15 ή στις 16:00. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου οι μαθητές 

που θα αποχωρούν θα χάνουν ένα Ενδιαφέρον και δύο 

περιόδους από την Αγωγή Ζωής.  

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ

0745-0825

0825-0905

0905-0925

0925-1005

∆ΕΥΤΕΡΑ

40΄ 1η

40΄ 2η

∆ιάλειμμα

40΄ 3η

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1005-1045

1045-1055

1055-1135

1135-1215

1215-1225

1225-1305

1305-1355

1355-1430

1430-1440

1440-1515

1515-1525

1525-1600

40΄ 4η

∆ιάλειμμα

40΄ 5η

40΄ 6η

∆ιάλειμμα

40΄ 7η

50΄ Σίτιση

35΄ 8η

∆ιάλειμμα

35΄ 9η

∆ιάλειμμα

35΄ 10η

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Τα σχολεία χωρίστηκαν σε κατηγορίες με τα ακόλουθα
ενδιαφέροντα:
•Σχολεία μέχρι 40 παιδιά: μέχρι 4 ενδιαφέροντα
•Σχολεία μέχρι 120 παιδιά: μέχρι 8 ενδιαφέροντα
•Σχολεία άνω των 120 παιδιών: μέχρι 10

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

χ μ χρ
ενδιαφέροντα

Κάθε σχολείο επέλεξε ενδιαφέροντα,  σύμφωνα με τους 
αριθμούς των μαθητών και τις τοπικές ανάγκες.

Το ένα ενδιαφέρον είναι σταθερό με διάρκεια τριών ετών, 
ενώ το άλλο μπορεί να αλλάζει.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ
Αγγλικά
Ο τρόπος διδασκαλίας των Αγγλικών, η προσέγγιση και τα 

βιβλία που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και το επίπεδο 

το οποίο κατακτούν οι μαθητές έχει ενισχυθεί και 

αναβαθμιστεί  αναβαθμιστεί. 

Προβλέπεται συστηματική ενημέρωση των γονιών όλων 

των σχολείων ξεχωριστά είτε με συγκεντρώσεις σε 

απογευματινό χρόνο, είτε με αποστολή σχετικού υλικού. Οι 

επιθεωρήτριες των Αγγλικών είναι πρόθυμες να αναλάβουν 

τη σχετική ενημέρωση γι’ αυτό όσα σχολεία το επιθυμούν 

μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις.
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ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Κατ’ οίκον εργασία

Η αποφόρτωση της ύλης θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευτικούς να καλύπτουν την ύλη  χωρίς να χρειάζεται εκπαιδευτικούς να καλύπτουν την ύλη, χωρίς να χρειάζεται 

να αναθέτουν κατ’ οίκον εργασία. 

Οι γονείς θα εξακολουθήσουν να έχουν την ευθύνη της 

εποπτείας των παιδιών τους αναφορικά με το τι γίνεται στο 

σχολείο.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Αγορά υπηρεσιών
Η αγορά υπηρεσιών έγινε με ανοικτή προκήρυξη των θέσεων.

Οι εκπαιδευτές των θεμάτων ενδιαφέροντος συμμετέχουν στην 

επιμόρφωση του ΠΙ.

Η πρόσληψή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένων όρων εντολής Η πρόσληψή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένων όρων εντολής 

ανάληψης καθηκόντων.

Πρόνοια για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις προσωπικού αν 

είναι εφικτό ή ενημέρωσή τους με άλλο τρόπο (π.χ.  από 

διευθυντή/διευθύνοντα σε άλλο χρόνο, κοινοποίηση πρακτικών 

κτλ).

Δεκαπενθήμερος/Μηνιαίος Προγραμματισμός.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Κίνητρα προς εκπαιδευτικούς/
Διεύθυνση ΕΟΣ

Τα κίνητρα που έχουν εγκριθεί στοχεύουν στην Τα κίνητρα που έχουν εγκριθεί στοχεύουν στην 

προσέλκυση περισσότερων έμπειρων εκπαιδευτικών 

κατά την απογευματινή ζώνη.

ΚΙΝΗΤΡΑ

Δημιουργία νέων θέσεων ΒΔ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Δημιουργία νέων θέσεων ΒΔ

Μείωση ανά μια διδακτική περίοδο 
για κάθε απόγευμα 

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Σίτιση
Η επιχορήγηση της σίτισης των άπορων 

μαθητών θα γίνεται στη βάση 

κοινωνικοοικονομικών και άλλων κριτηρίων. 

Όλες οι επιχορηγήσεις θα εμβάζονται στην 

οικεία Σχολική Εφορεία.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΣ

Υλικοτεχνική υποδομή
Έχουν ήδη διατεθεί κονδύλια στα πλαίσια 
της λήψης άμεσων μέτρων προώθησης 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. ης ής μ ρρ μ ης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει 
εντάξει το θέμα της συνεχούς βελτίωσης 
των υποδομών των σχολικών μονάδων 
στα πλαίσια του κτιριολογικού του 
προγράμματος. 
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Β΄ Φάση Πιλοτικής
Εφαρμογής

2009-10

Σύσταση
Ειδικής 

Επιτροπής
Έκθεση

Επιτροπής
Τελική μορφή
του θεσμού


