Καινοτομίες – Μεταρρυθμίσεις
–
Δομικές
αλλαγές
στη
Δημοτική Εκπαίδευση
Εφαρμογή νέων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων στο
Δημοτικό Σχολείο

Τη σχολική χρονιά 2011-2012 εφαρμόστηκαν νέα Αναλυτικά και
Ωρολόγια Προγράμματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Από τον Μάιο
του 2013, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας
συστήματος και της διασφάλισης της ποιότητας του περιεχομένου
των διδακτικών εγχειριδίων και του διδακτικού υλικού που
ετοιμάστηκε με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, άρχισε η
σταδιακή αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πολιτικών σε σχέση με τα
Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα, με πρόθεση να υιοθετηθούν
αλλαγές και βελτιώσεις εκεί και όπου κριθεί ότι επιβάλλεται.

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό και Ειδικό Σχολείο

Κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000, έγινε παγκύπρια πειραματική
εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου σε 9 δημοτικά
σχολεία. Αφού αξιολογήθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού
του Ολοήμερου Σχολείου, συμφωνήθηκε η επέκταση του θεσμού,
κατά τη σχολική χρονιά 2000-2001, σε 25 σχολεία παγκύπρια. Από
τότε ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού και Ειδικού
Σχολείου συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, μετά από απαίτηση πολλών
σχολείων. Σήμερα, ο θεσμός εφαρμόζεται σε 113 σχολεία
παγκύπρια.

Τα Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία λειτουργούν σε προαιρετική βάση
ως ολοήμερα, από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, με τρεις ή
τέσσερις πρόσθετες απογευματινές περιόδους, τέσσερις φορές την
εβδομάδα, μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ.

Το πρωινό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένουν ως έχουν
και λειτουργούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας
των δημοτικών σχολείων. Στο εβδομαδιαίο απογευματινό πρόγραμμα
περιλαμβάνονται, εκτός από τη σίτιση, τέσσερις περίοδοι
διδασκαλίας
για
διεκπεραίωση
της
κατ’
οίκον
εργασίας/εμβάθυνσης και οκτώ περίοδοι για διδασκαλία
επιλεγόμενων μαθημάτων ενδιαφέροντος (Αγγλικά, Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές, Μουσική, Γυμναστική, Τέχνη, Σχεδιασμός και
Τεχνολογία, Θέατρο).

Ο αριθμός των παιδιών κατά τμήμα κυμαίνεται από 8-25 παιδιά,
ανάλογα με το θέμα και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής
μονάδας. Η συγκρότηση των τμημάτων και των ομάδων εξαρτάται
από τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την αξιοποίηση του
διδακτικού προσωπικού. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
φροντίζει για τον κατάλληλο εξοπλισμό όλων των σχολείων που
λειτουργούν ως ολοήμερα.

Οι μαθητές 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.

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006 εφαρμόστηκε, σε πειραματική
βάση, ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε 9
Δημόσια Νηπιαγωγεία της υπαίθρου. Από τότε ο θεσμός των
Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου συνεχίστηκε και
επεκτάθηκε, μετά από απαίτηση πολλών σχολείων. Σήμερα, ο
θεσμός εφαρμόζεται σε 47 Δημόσια Νηπιαγωγεία παγκύπρια.

Τα Δημόσια Νηπιαγωγεία λειτουργούν σε προαιρετική βάση ως
ολοήμερα, από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, με τρεις ή τέσσερις
πρόσθετες απογευματινές περιόδους, τέσσερις φορές την
εβδομάδα, μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή μέχρι τις 4:00 μ.μ.

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, τέσσερις
περίοδοι για ύπνο ή ξεκούραση και οκτώ 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. Το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φροντίζει για τον κατάλληλο
εξοπλισμό όλων των σχολείων που λειτουργούν ως ολοήμερα.

Οι μαθητές 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.

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Τη σχολική χρονιά 2006-2007, το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού προχώρησε στην αναδόμηση του θεσμού του
Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου εφαρμόζοντας, σε πιλοτική
βάση, το θεσμό του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε
εννέα Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις επαρχίες. Σήμερα ο θεσμός
του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται σε 14
Δημοτικά Σχολεία παγκύπρια.

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 τέσσερις ημέρες την
εβδομάδα από τις 7:45 π.μ. μέχρι τις 3:15 μ.μ. ή μέχρι τις
4:00 μ.μ. και μία ημέρα από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ.
Οι διδακτικές περίοδοι είναι συνολικά 47, δηλαδή προστίθενται
12 διδακτικές περίοδοι στις υφιστάμενες.

Οι 12 πρόσθετες διδακτικές περίοδοι αξιοποιούνται για την
αναδόμηση του μαθήματος των Αγγλικών, την εισαγωγή του
μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την εφαρμογή
δραστηριοτήτων «Αγωγής Ζωής» και την εισαγωγή της διδασκαλίας
θεμάτων ενδιαφέροντος (π.χ. χορός, κολύμπι, θέατρο κ.τ.λ.)

Οι μαθητές 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.

