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Μπορεί για την δημόσια εκπαίδευση να βρι-
σκόμαστε ακόμη περί τα μέσα της σχολικής 
χρονιάς, για την ιδιωτική όμως, βλέπουμε ήδη 
την επόμενη. Αυτό το διάστημα οι μαθητές των 
δημοτικών που θα επιλέξουν να φοιτήσουν σε 
ιδιωτικό σχολείο για τα επόμενα χρόνια, προε-
τοιμάζονται για τις εξετάσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν τον Μάρτιο, ενώ των εξετάσεων 
θα ακολουθήσουν και οι εγγραφές στο σχολείο 
της επιλογής τους. 
Οπότε, με γνώμονα αυτό και με δεδομένο ότι 
υπάρχουν ακόμη γονείς και μαθητές που δεν 
έχουν κάνει την επιλογή τους, η «Σημερινή» 
της Κυριακής, μέσω του ενθέτου «Ιδιωτική 
Εκπαίδευση 2019», παρουσιάζει το προφίλ 
των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων μέσης 
εκπαίδευσης στην Κύπρο, ενώ μας συστήνει 
κάποια από αυτά καλύτερα. 

Παράλληλα, ενημερωνόμαστε για τις προκλή-
σεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ιδιωτικά 
σχολεία εν έτη 2019, ενώ δημοσιεύουμε τα 
κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης που 
πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχο-
λείων Κύπρου, σχετικά με την κρατική χρημα-
τοδότηση που λαμβάνουν τα ιδιωτικά σχολεία 
σε άλλες χώρες, κάτι που άλλωστε αποτελεί 
αίτημα και των κυπριακών ιδιωτικών σχολείων 
εδώ και καιρό. 
Δεν ξεχνάμε, όμως, ούτε την μετέπειτα επιμόρ-
φωση των σημερινών μαθητών και αυριανών 
φοιτητών. Έτσι, στα πλαίσια της παρουσίασης 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, γνωρί-
ζουμε καλύτερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και 
τις ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν σήμερα. 

Θεοδώρα Νικολάου
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Για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν 
τα τελευταία χρόνια 
τα ιδιωτικά σχολεία 
στη χώρα μας, μας 

μίλησε σε μία συνέ-
ντευξη που μας παρα-

χώρησε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ιδιωτικών 

Σχολείων Κύπρου (ΣΙΚ), κ. Γιώργος 
Κρητικός. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
στη μείωση των μαθητών που επήλθε 
λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία 
επέφερε, μεταξύ άλλων, μείωση στα 
δίδακτρα για να γίνουν πιο προσιτά, ενώ 
στέκεται ιδιαίτερα στην εισήγηση των 
ιδιωτικών σχολείων προς το κράτος για 
μερική επιδότηση των διδάκτρων.  

Πόσα αδειούχα ιδιωτικά σχολεία έχουμε 
σήμερα στην Κύπρο;
Τα αδειούχα ιδιωτικά σχολεία μέσης Εκπαί-
δευσης στην Κύπρο είναι τριάντα εννέα. Δια-
κρίνονται σε σχολεία του ιδίου, παρομοίου και 
διαφορετικού τύπου. 

Πόσοι μαθητές φοιτούν στα ιδιωτικά 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης τη σχολική 
χρονιά που διανύουμε;
Στα ιδιωτικά σχολεία Μέσης φοιτούν σήμερα 
9.900 περίπου μαθητές, που αποτελούν περί-
που το 19 % του συνόλου των μαθητών στην 
Κύπρο, καθώς και 4.600 περίπου μαθητές στην 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡα 
στην ιδιωτικη εκπαιδευση 



ιδιωτική Δημοτική Εκπαίδευση, που αποτελούν 
το 10 %  περίπου του συνόλου των μαθητών.

Λόγω της κρίσης, τα τελευταία χρόνια, 
παρατηρήθηκε σχετική μείωση στον 
αριθμό των μαθητών των ιδιωτικών 
σχολείων; Αν ναι, για τι αριθμούς μιλάμε 
και τι ενέργειες έγιναν από πλευράς ιδι-
ωτικών σχολείων;  
Ναι, υπήρξε κάποια μείωση στους μαθητές 
που επιλέγουν την Ιδιωτική Εκπαίδευση. Για 
να αντιμετωπιστεί η μείωση έγιναν διάφορες 
ενέργειες, όπως μείωση διδάκτρων αλλά και 
προσπάθειες μείωσης τόσο κεφαλαιουχικών 
όσο και λειτουργικών δαπανών.

Πόσο προσιτά είναι τα δίδακτρα σήμερα; 
Πού κυμαίνονται;
Τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων κυμαί-
νονται μεταξύ 5.000 και 7.500 χιλιάδων και 
είναι κατά πολύ χαμηλότερα από το κόστος 
ανά μαθητή στο δημόσιο σχολείο, που είναι 
κοντά στις 10.000. Τα δίδακτρα των ιδιωτικών 
σχολείων δεν είναι απρόσιτα ακόμα και για 
οικογένειες μέσης οικονομικής κατάστασης. 
Αρκετά σχολεία προσφέρουν υποτροφίες ή 
και μειώσεις διδάκτρων κάτω από κάποιες 
προϋποθέσεις. Οι Κύπριοι γονείς θεωρούν την 
εκπαίδευση σταθερή αξία και δεν διστάζουν να 
προσφέρουν στο παιδί τους εκείνο που θεω-
ρούν καλύτερο.

Ποια προβλήματα, πέραν της μείωσης 
των μαθητών, αντιμετωπίζουν εν έτει 
2019 τα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαί-
δευσης;
Θα ήθελα να αναφερθώ με συντομία σε κάποια 
βασικά δεδομένα. Στα δημόσια εκπαιδευτή-
ρια Δημοτικής Εκπαίδευσης φοιτούν περίπου 
49.000 μαθητές, όσοι και στα δημόσια εκπαι-
δευτήρια Μέσης. Στην ιδιωτική Δημοτική Εκπαί-
δευση φοιτούν περίπου 4.500 μαθητές (10 %) 
και στην ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση 10.000 
(18,8 %). Το κόστος ανά μαθητή στη δημόσια 
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ανέρχεται στα 6.308 
ευρώ ανά μαθητή για τη Δημοτική Εκπαίδευση 
και 9.428 ευρώ ανά μαθητή για τη Μέση 
Εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυ-

ξιακές δαπάνες και τις δαπάνες συντήρησης 
των σχολείων, το κόστος ανεβαίνει κατά πολύ. 
Για τη Μέση Ανωτέρα καθώς και την Τεχνική 
Εκπαίδευση το κόστος ανά μαθητή ξεπερνά τις 
€12.500. Αν οι 14.500 μαθητές που φοιτούν 
στην ιδιωτική Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση 
φοιτούσαν στο Δημόσιο Σχολείο, τα οικονομικά 
του κράτους θα επιβαρύνονταν με ένα κόστος 
κοντά στα €140.500.000, δηλαδή 14.500 
μαθητές πολλαπλασιαζόμενο με €10.000 που 
είναι ο μέσος όρος κόστους στη δημόσια Δημο-
τική, Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Η ποιότητα 
της εκπαίδευσης, που παρέχεται στα ιδιωτικά 
σχολεία, δεν υστερεί καθόλου της αντίστοιχης 
των δημόσιων σχολείων, αντίθετα υπάρχουν 
και περιπτώσεις που υπερέχει αυτών.
Εισήγησή μας είναι η μερική επιδότηση των 
διδάκτρων όλων των μαθητών. Το ετήσιο ποσό 
να είναι γύρω στις 3.000 ευρώ για τη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση και 2.000 ευρώ για τη 
Δημοτική Εκπαίδευση. Το κόστος του κράτους 
για τους 4.500 μαθητές στη Δημοτική Εκπαί-
δευση θα είναι περίπου 9 εκατομμύρια και για 
τους 10.000 μαθητές της ιδιωτικής Μέσης 30 
εκατομμύρια, δηλαδή το 27 % από τα 145 εκα-
τομμύρια που εξοικονομεί λόγω της ύπαρξης 
της ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό 
θα εναρμονιστεί η πολιτική του κράτους με 
την πολιτική που ακολουθείται στην κεντρική 
Ευρώπη για τη λειτουργία της ιδιωτικής Εκπαί-
δευσης, όπου η ιδιωτική Εκπαίδευση στηρίζεται 
έμπρακτα είτε με την παροχή επιδοτήσεων 
προς τους γονείς που επιλέγουν την ιδιωτική 
Εκπαίδευση είτε με φορολογικές απαλλαγές 
ή άλλα μέτρα στήριξης. Στην Ευρώπη είναι 
αποδεδειγμένο ότι το επίπεδο της ποιότητας 
της εκπαίδευσης είναι συνυφασμένο με τη 

μεγαλύτερη στήριξη/παρουσία της ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η πολιτική των 
Σκανδιναβικών Χωρών για το θέμα αυτό 
είναι πολύ πιο γενναιόδωρη. Η επιδότηση θα 
δώσει σε περισσότερους γονείς και μαθητές 
το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της ιδιωτικής και 
δημόσιας Εκπαίδευσης και η ποιότητα αυτής θα 
βελτιωθεί για το καλό του τόπου, καθώς και το 
δικαίωμα επιλογής. Το Δημόσιο θα εξοικονο-
μήσει και τις δαπάνες που αφορούν επεκτάσεις 
κτηρίων ή ανοικοδομήσεις νέων σχολείων. Θα 
εξοικονομήσει επίσης τις δαπάνες συντήρη-
σης αυτών των κτηρίων. Επίσης οι αυξημένες 
εργασίες των ιδιωτικών σχολείων θα αποφέ-
ρουν αυξημένα οφέλη στο κράτος ως συνέπεια 
της αύξησης του ποσού του φόρου εισοδήμα-
τος και άλλων φορολογιών προς όφελος του 
κράτους. Επιπρόσθετα κατά μεγάλο μέρος θα 
παταχθεί η παραπαιδεία και η αντίστοιχη φορο-
διαφυγή.

Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με το 
κράτος; 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 
Υπουργείο Υγείας και άλλοι κρατικοί Φορείς και 
Υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει θετικά πολλά 
προβλήματα ή και εισηγήσεις μας. Το Κράτος 
αντιμετωπίζει και τους μαθητές των ιδιωτι-
κών σχολείων και τους καθηγητές ισότιμα με 
εκείνους του Δημοσίου. Για τούτο εκφράζουμε 
την ικανοποίησή μας. Το θέμα της κρατικής 
χορηγίας το θεωρούμε σημαντικό και ευελπι-
στούμε ότι θα αντιμετωπιστεί θετικά, ώστε να 
βοηθηθούν άμεσα οι γονείς των οποίων τα 
παιδιά φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, να 
επωφεληθεί το κράτος, αλλά και να βελτιωθεί 
η ποιότητα της Παιδείας του τόπου μας. 
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ιδιωτικές ςχολές 
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Μελέτη σχετικά με το Κοινωνικό-
Οικονομικό Προφίλ της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και την δημόσια 
χρηματοδότηση σε χώρες του 
εξωτερικού, πραγματοποίησε ο 
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών 
Κύπρου, ο οποίος εδώ και καιρό 
εισηγείται στην Κυβέρνηση την 
μερική επιδότηση των διδάκτρων 
των μαθητών, πρακτική που 
ακολουθείται στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια μέσω της κρατικής 
φοιτητικής χορηγίας. 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης, της οποίας 
δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα, είναι η 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα 
είδη κυβερνητικών χρηματοδοτήσεων που 
παρέχονται από άλλες χώρες σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, η εν λόγω έκθεση εξετάζει εάν και 
πόσο η κυβερνητική ανάμιξη στις σχολικές 
χρηματοδοτήσεις σχετίζεται με κοινωνικό-
οικονομική διαστρωμάτωση. 
Διαστρωμάτωση, η οποία, σε αυτή την αναφορά, 
εννοεί τη δημιουργία «τάξεων» μαθητών 
αναλόγως κοινωνικό-οικονομικού υπόβαθρου, 
το οποίο οδηγεί σε άνισες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες και αποτελέσματα, συνεπώς 
υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή.
Μεταξύ άλλων, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής αναθεώρησε πληροφορίες από 
ερευνητικές μελέτες, κυβερνητικά έγγραφα 
και άλλες πηγές σχετικά με χρηματοδοτήσεις 
ιδιωτικών σχολείων και τους κανονισμούς 
22 χωρών. Οι χώρες που ελέγχθηκαν ήταν η 
Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, 
η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η 
Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, 
η Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΙδη ΚαΙ ΠΟΣα χΟρηγΙών 
Πολλά κράτη στην Ευρώπη και αλλού παρέχουν 
προ πολλού κυβερνητική βοήθεια σε ιδιωτικά 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.
Κατ’ ακρίβειαν, πολλά ανεπτυγμένα κράτη 
παρέχουν άμεση και εκτενή κυβερνητική 
χρηματοδότηση σε ιδιωτικά σχολεία. Αυτές οι 
χώρες προσφέρουν ένα σύνολο στοιχείων για 
τη μακροπρόθεσμη επίδραση των κυβερνητικών 
χορηγιών στα ιδιωτικά σχολεία.
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες έτειναν να δίνουν 
περισσότερη αυτονομία και εξουσία στους γονείς 
και μαθητές ως προς την επιλογή σχολείων που 
ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή 
προτιμήσεις.

Για να αυξηθούν τα οικονομικά κίνητρα των 
γονιών στη διαδικασία επιλογής σχολείου, 
μερικά σχολικά συστήματα κάνουν διαθέσιμη 
τη δημόσια χρηματοδότηση ούτως ώστε να 
μπορούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σε 
ιδιωτικά σχολεία.
Η δημόσια χρηματοδότηση σχολείων παρέχεται 
είτε με καταβολή χρηματοδότησης απευθείας 
στους γονείς (π.χ. μέσω μαθητικών κουπονιών), 
είτε στο επιλεγμένο σχολείο (π.χ. μέσω 
κυβερνητικής χορηγίας).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι χορήγησης δημόσιας 
χρηματοδότησης σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Μερικοί είναι τα σχολικά κουπόνια (ή 
υποτροφίες), πιστοποιητικά εκδοθέντα από την 
κυβέρνηση με τα οποία οι γονείς μπορούν να 
πληρώσουν για την εκπαίδευση των παιδιών 
τους στο σχολείο της επιλογής τους.
Υπάρχουν δύο είδη συστημάτων κουπονιών, 
τα καθολικά συστήματα κουπονιών, στα 
οποία τα κουπόνια είναι διαθέσιμα σε όλους 
τους μαθητές, και τα στοχευμένα συστήματα 
κουπονιών, στα οποία τα κουπόνια διατίθενται 
μόνο σε μη προνομιούχους μαθητές.
Η έκπτωση φόρου (φοροαπαλλαγή) διδάκτρων, 
ένας ακόμη μηχανισμός για να διευκολύνει τους 
γονείς στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά 
τους, επιτρέπει στους γονείς να αφαιρέσουν 
τα εκπαιδευτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένου 
δίδακτρα ιδιωτικών σχολών, από τη φορολογία 
τους. Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις 
πληρώνουν τα έξοδα των ιδιωτικών 
σχολών μέσω προκαθορισμένων εσόδων. Η 
φοροαπαλλαγή διδάκτρων θεωρείται ως ένα 
είδος καινούριων κουπονιών, τα οποία είναι 
γνωστά και ως «Νεοκουπόνια». 
Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από 
το έντυπο Education at a Glance 2011: 
OECD Indicators, οι χώρες Βέλγιο, Γερμανία, 
Ισραήλ και Σλοβακία, προσφέρουν σχολικά 
κουπόνια (γνωστά και ως υποτροφίες) ή/και 
φοροαπαλλαγή διδάκτρων στη δευτεροβάθμια 
ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα διαθέτουν 
και κουπόνια μόνο σε κοινωνικό-οικονομικά 
μη προνομιούχους μαθητές. Οι χώρες Χιλή, 
Εσθονία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία, 
διαθέτουν κουπόνια μόνο σε κοινωνικό-
οικονομικά μη προνομιούχους μαθητές στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι χώρες που 
δεν διαθέτουν τίποτα από τα πιο πάνω είναι η 
Δανία, η Αγγλία, η Ελλάδα και η Σουηδία. 
Επίσης, σε μερικές χώρες (όπως η Δανία και 
η Σουηδία), η κυβέρνηση παρέχει στα ιδιωτικά 
σχολεία μία επιδότηση ή χορηγία ανά μαθητή 
τις οποίες διαχειρίζεται το ίδιο το σχολείο, 
ενώ σε άλλες χώρες (Ολλανδία) η κυβέρνηση 
καταβάλλει απευθείας τους μισθούς των 
δασκάλων ή τα λειτουργικά έξοδα. Συνήθως 
το ποσό της επιδότησης επηρεάζεται από το 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗρΟΦΟρΙΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟρΑ 
ΕΙΔΗ ΚΥΒΕρΝΗΤΙΚΩΝ 
ΧρΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΠΑρΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΧΩρΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ. 

Πως άλλες χωρες 
χρηματοδοτούν 
ιδιωτικές ςχολές 
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επίπεδο της ανά μαθητή κατανομής στα 
δημόσια σχολεία.
Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, 
χρησιμοποιούν ένα τύπο βασισμένο στις 
ανάγκες ο οποίος δίνει στα πιο ανεπαρκή 
ιδιωτικά σχολεία πιο υψηλές κατανομές παρά 
στα πιο εύπορα. Συχνά αυτές οι επιδοτήσεις 
καλύπτουν ένα ποσοστό ή όλα τα έξοδα των 
μισθών των δασκάλων στα ιδιωτικά σχολεία, 
και μπορεί επίσης να καλύψουν λειτουργικά 
έξοδα, υλικά και εξοπλισμό, μεταφορά, 
ακόμα και έξοδα οικοδομής. Σε μερικά κράτη 
(Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, 
Νορβηγία και Δανία), τα κυβερνητικά 
επιδόματα είναι ψηλά — οπουδήποτε από 
75 % μέχρι 100 % των λειτουργικών εξόδων 
μερικών ιδιωτικών σχολείων.
Αρκετές χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Βρετανική 
Κολομβία-Καναδά) επιτρέπουν στα ιδιωτικά 
σχολεία να επιλέξουν από διάφορα επίπεδα 
κυβερνητικής συσχέτισης: τα σχολεία που 
επιλέγουν το υψηλότερο επίπεδο επιδότησης 
πρέπει επίσης να συμφωνήσουν και στον 
υψηλότερο βαθμό κανονισμών.

Επίδραση τησ δημόσίασ 
χρηματόδότησησ
Όπως αναφέρεται από πολλές έρευνες, οι 
κυβερνητικές επιδοτήσεις έχουν βοηθήσει να 
διατηρηθεί ένας οικονομικά αξιόπιστος και 
βιώσιμος ιδιωτικός εκπαιδευτικός τομέας σε 
πολλά κράτη.
Σε πολλές χώρες, τα υψηλά επίπεδα 
δημόσιας επιδότησης επέτρεψαν στα ιδιωτικά 
σχολεία να λειτουργούν χωρίς να χρεώνουν 
δίδακτρα ή να κρατήσουν τις χρεώσεις 
τους χαμηλές – πολιτικές που ωφέλησαν 
οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα όπως 
επίσης και με ψηλότερα εισοδήματα.
Υπάρχουν στοιχεία ερευνών από μερικές 
χώρες, όπου η διαθεσιμότητα της δημόσια 
χρηματοδότησης επιδείνωσε τη μεταφορά 
των οικογενειών μεσαίας τάξης από 
τα δημόσια στα ιδιωτικά σχολεία (στην 
Αυστραλία) ή διευκόλυνε άλλα γηγενή παιδιά 
να φύγουν από σχολεία με μεγάλα ποσοστά 
παιδιών μεταναστών (Ολλανδία, Σουηδία).
Συνολικά, όμως, το κύριο ενδιαφέρον για 
τη διεύρυνση την ευθύνη των σχολείων 
πέρα από τον ιδιωτικό τομέα είναι η παροχή 
μεγαλύτερης επιλογής για γονείς και μαθητές 

ποσοστά των συνολικών σχολικών 
ετησίων χρηματοδοτήσεων τα οποία 
προέρχονταν από: (α) την κυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένων τμημάτων, τοπικών, 
επαρχιακών, κρατικών και εθνικών αρχών, 
(β) από σχολικά δίδακτρα ή χρεώσεις 
που καταβλήθηκαν από τους γονείς, 
(γ) ευεργέτες, δωρεές, κληροδοτήματα, 
χορηγίες και συλλογή χρημάτων από γονείς 
και (δ) άλλο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ως μέσος όρο, 85 % 
της συνολικής σχολικής χρηματοδότησης 
για ένα συνηθισμένο σχολικό έτος 
προέρχεται από κυβερνητικές πηγές, 10 % 
από γονείς, μέσω χρεώσεων ή διδάκτρων 
που πληρώθηκαν από τους γονείς, 2 % από 
ευεργέτες και 2 % από άλλες πηγές.
Στη Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, 
Εσθονία και τις έταιρες χώρες Αζερμπαιζάν 
και Λιθουανία, ο μέσος μαθητής φοιτά σε 
σχολείο όπου περισσότερο από το 98 % 
της χρηματοδότησης προέρχεται από 
κυβερνητικές πηγές, ενώ περισσότερο 
από το 30 % της σχολικής χρηματοδότησης 
προέρχεται από τους γονείς στη Κορέα 
(48 %), Μεξικό (46 %), και τις έταιρες χώρες 
και οικονομίες Ντουμπάι (ΗΑΕ) (82 %), Περού 
(39 %), Κολομβία (32 %), Κινεζική Ταιπέι 
(31 %) και Ινδονησία (30 %).
Τα επίπεδα δημόσιας χρηματοδότησης 
ιδιωτικών σχολείων διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό μεταξύ χωρών. Στη Σουηδία, 
Φινλανδία, Ολλανδία, Σλοβακία και έταιρη 
οικονομία Χονγκ Κόνγκ-Κίνα, διευθυντές 
ιδιωτικών σχολείων ανέφεραν ότι 
περισσότερο από το 90 % της σχολικής 
χρηματοδότησης προέρχεται από την 
κυβέρνηση, καθώς στη Σλοβενία, Γερμανία, 
Βέλγιο, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και 
Ιρλανδία μεταξύ του 80 % και 90 %.
Σε αντίθεση, στην Ελλάδα, Κύπρο, Μεξικό 
και έταιρες χώρες και οικονομίες Αλβανία, 
Κιργιστάν, Τυνησία, Ουρουγουάη, Ντουμπάι 
(ΗΑΕ), Κατάε και Ιορδανία, μόνο 1 % ή 
λιγότερο της χρηματοδότησης ιδιωτικών 
σχολείων προέρχεται από την κυβέρνηση. 
Στη Νέα Ζηλανδία και τις έταιρες χώρες και 
οικονομίες Παναμά, Βραζιλία, Κινέζικη Ταιπέι, 
Καζακστάν, Περού και Σανγκάι-Κίνα, το 
ποσοστό ανέρχεται μεταξύ 1 % και 10 %.
Όπως ήταν αναμενόμενο, χώρες οι οποίες 

όπως επίσης και το κέντρισμα δημιουργικότητας 
και καινοτομίας εντός των ίδιων των σχολείων.
Η παροχή δημόσιας χρηματοδότησης σε 
ιδιωτικά σχολεία θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην εξισορρόπηση διαφόρων εκπαιδευτικών 
στόχων. Για παράδειγμα, τα δίδακτρα είναι 
συνήθως ένα εμπόδιο για τη φοίτηση σε 
ιδιωτικά σχολεία, ιδιαίτερα για μαθητές από 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
Σε καταστάσεις όπου τα ιδιωτικά σχολεία 
παρέχουν ένα πιο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, η δημόσια χρηματοδότηση 
μπορεί να ισορροπήσει το πεδίο για τους μη 
προνομιούχους μαθητές.
Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι καθώς η 
επικράτηση των ιδιωτικών σχολείων σε μία 
χώρα δεν σχετίζεται με τη στρωματοποίηση, το 
επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης όμως στα 
ιδιωτικά σχολεία σχετίζεται. Στις χώρες όπου 
τα ιδιωτικά σχολεία εισπράττουν περισσότερα 
ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης, 
υπάρχει λιγότερη στρωματοποίηση μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Ανάμεσα 
σ’ αυτές τις χώρες, 35 % της διακύμανσης της 
στρωματοποίησης μπορεί να αντιπροσωπεύσει 
το επίπεδο της δημόσιας χρηματοδότησης σε 
ιδιωτικά σχολεία.

ΕπίπΕδα χρηματόδότησησ 
Οι σχολικοί προϋπολογισμοί προέρχονται 
από διάφορες πηγές. Διευθυντές 
σχολείων ζητήθηκαν να αναφέρουν τα 
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παρέχουν περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση 
σε ιδιωτικά σχολεία τείνουν να ζητούν 
λιγότερη χρηματοδότηση από τους γονείς. 
Στη Σουηδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ολλανδία, 
Σλοβενία, Σλοβακία, Γερμανία και τις εταίρες 
οικονομίες Χόνγκ Κόνγκ-Κίνα, οι διευθυντές 
των ιδιωτικών σχολείων ανέφεραν ότι 10% 
ή και λιγότερο της σχολικής χρηματοδότησης 
προέρχεται από σχολικά δίδακτρα ή χρεώσεις 
που καταβάλλονται από τους γονείς, ενώ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Μεξικό και τις 
εταίρες χώρες και οικονομίες Τυνησία, Ντουμπάι 
(ΗΑΕ), Ουρουγουάη, Σαγκάη-Κίνα, Παναμάς, 
Περού και Κατάρ, προέρχεται το 90% ή και 
περισσότερο.

Πως οι χωρες ρυθμιζουν
τα ιδιωτικα ςχολεια 
Οι περισσότερες χώρες που επιδοτούν σε 
μεγάλο βαθμό τα ιδιωτικά σχολεία, έχουν επίσης 
και εκτεταμένους κυβερνητικούς κανονισμούς 
και εποπτείες. Βρέθηκε ότι όταν τα ιδιωτικά 
σχολεία δέχονται σημαντικά επίπεδα δημόσιας 
χρηματοδότησης, συνήθως πρέπει και να 
συμμορφώνονται με ένα αρκετά ψηλό βαθμό 
κυβερνητικών κανονισμών. Μερικές φορές τα 
πιο υψηλά επιδοτούμενα σχολεία πρέπει να 
ακολουθούν σχεδόν τους ίδιους κανονισμούς 
με τα δημόσια σχολεία. Υπάρχουν εξαιρέσεις 
σε αυτή τη σχέση προς κάθε κατεύθυνση. Για 
παράδειγμα στην Αλβανία, την Ελλάδα και την 
Κύπρο δίνεται λίγη ή καθόλου βοήθεια στα 
ιδιωτικά σχολεία, αλλά ρυθμίζονται αυστηρά 
από το κράτος, ενώ η Αυστραλία και η Νέα 
Ζηλανδία παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση 
στα ιδιωτικά σχολεία με μόνο ένα μικρό έως 
μέτριο βαθμό κανονισμών. Από την οπτική των 
ιδιωτικών σχολείων, υπάρχουν πλεονεκτήματα, 
εκτός από τη χρηματοδότηση, στο να δέχονται 
κυβερνητική εποπτεία. Για παράδειγμα, 
πολλά κράτη απαιτούν τα ιδιωτικά σχολεία 
να είναι εγγεγραμμένα και επιθεωρημένα 
προτού ξεκινήσουν να παρέχουν εγκεκριμένα 
διπλώματα.
Συνήθως οι κανονισμοί που επιβάλλουν τα 
κράτη στα ιδιωτικά σχολεία που χρηματοδοτούν 
αφορούν το ύψος των διδάκτρων, τις 
χρεώσεις και τα οικονομικά, τα βασικά πρότυπα 
και χρονοδιαγράμματα, εκπροσώπηση σε 
συμβούλια, κυβερνητικά μητρώα, τήρηση 
αρχείου και επιθεώρηση και άλλα. 

λιγοτερη ςτρωματοΠοιηςη 
για καλυτερα αΠοτελεςματα
Στις περισσότερες χώρες και οικονομίες, το 
μέσο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο των 
μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολές 

είναι πιο προνομιούχο από αυτούς που φοιτούν 
σε δημόσια σχολεία. Οι εξαιρέσεις είναι το 
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, Η Κορέα, το 
Ισραήλ, η Φινλανδία, η Σλοβακία, η Εσθονία 
και οι έταιρες χώρες και οικονομίες Ινδονησία, 
Κινεζική Ταιπέι, Χόνγκ Κόνγκ-Κίνα και Σανγκάι-
Κίνα, όπου το μέσο κοινωνικό οικονομικό 
υπόβαθρο των μαθητών που φοιτούν σε 
ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ πιο προνομιούχο 
από αυτό των μαθητών που φοιτούν σε 
δημόσια σχολεία. 
Πρέπει επίσης να αναλογιστούμε την πιθανότητα 
των χωρών να μειώσουν τη στρωματοποίηση 
(διαφορά κοινωνικό-οικονομικού υπόβαθρου 
μεταξύ μαθητών σε ιδιωτικά και δημόσια 
σχολεία), ενώ επιτυγχάνουν παράλληλα υψηλή 
απόδοση. Χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ 
των δύο; Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες με 
λιγότερη στρωματοποίηση τείνουν να έχουν 
καλύτερα αποτελέσματα στην ανάγνωση, ενώ 
χώρες με περισσότερη στρωματοποίηση τείνουν 
να έχουν χαμηλότερα αποτελέσματα.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
Αξιολόγησης Διεθνών Μαθητών (PISA) 
δείχνουν επίσης ότι οι χώρες που έχουν 
χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικό οικονομικής 
στρωματοποίησης τείνουν να έχουν καλύτερη 
συνολική απόδοση.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής 
(και συνεπώς οι γονείς και μαθητές) δε 
χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ δικαιότητας/
κοινωνικής συνοχής και δυνατών αποδόσεων 
στα σχολικά συστήματα. Τα δύο είναι μεταξύ 
τους αλληλοαποκλειόμενα.
Δισυνοριακές μελέτες που διεξήχθησαν από τον 
Woessmann (2006 και 2009) βασισμένες στο 
Πρόγραμμα Αξιολόγησης Διεθνών Μαθητών 
(PISA) 2000 του OECD και του Woessmann, et 
al. (2009) και West and Woessmann (2010) 
βασισμένο στο ΠΑΔΜ (PISA) 2003 κατέληξαν 

ότι οι χώρες που συνδυάζουν ιδιωτικές σχολές 
και δημόσια χρηματοδότηση τείνουν να έχουν 
συνολικά καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Εάν κοινωνικό-οικονομικά μη προνομιούχες 
οικογένειες έχουν περισσότερες δυσκολίες στο 
να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία 
λόγω διδάκτρων, μία μεγαλύτερη δημόσια 
οικονομική συμμετοχή στα ιδιωτικά σχολεία θα 
διευκόλυνε αυτό το βάρος και περισσότεροι 
μη προνομιούχοι μαθητές θα μπορούσαν να 
φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Ο βαθμός στον 
οποίο η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τα 
σχολικά έξοδα είναι σημαντικός.
Σε μερικές χώρες, όπως την Ολλανδία, η 
κυβέρνηση καλύπτει εξολοκλήρου το κόστος 
διδάκτρων και τα σχολεία μπορούν μόνο να 
ζητήσουν εθελοντικές εισφορές από τους 
γονείς. Σε άλλες χώρες, το δημόσιο χρήμα 
δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδα φοίτησης 
και τα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν 
επιπρόσθετες χρεώσεις, τα οποία όχι μόνο 
κάνουν μερικές επιλογές λιγότερο προσιτές 
σε μη προνομιούχους γονείς, αλλά μπορούν 
επίσης να καταλήξουν σε σημαντικές διαφορές 
σε σχολικούς πόρους και, συνεπώς, διαφορές 
στην ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης 
(Hirsch, 2002).

ςυμΠεραςμα μελετης 
Εν ολίγοις, οι διάφορες έρευνες εισηγούνται 
ότι η δημόσια χρηματοδότηση έχει πρωταρχικό 
ρόλο στο περιορισμό της κοινωνικό-οικονομικής 
στρωματοποίησης, χωρίς να θυσιάζεται η ολική 
απόδοση της χώρας. Συνολικά, οι χώρες με τις 
υψηλότερες σχολικές επιδοτήσεις τείνουν να 
έχουν και τον υψηλότερο βαθμό κανονισμών.
Η ανάλυση παρουσιάζει επίσης ότι οι χώρες 
που έχουν χαμηλά επίπεδα κοινωνικό- 
οικονομικής στρωματοποίησης τείνουν να 
έχουν καλύτερη ολικά απόδοση. Αυτό σημαίνει 
ότι οι χώρες δε χρειάζεται να επιλέξουν 
μεταξύ ελάχιστης στρωματοποίησης ή υψηλής 
απόδοσης. Και οι δύο στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν παράλληλα. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης, ότι παρόλο 
που η επικράτηση των ιδιωτικών σχολών δε 
σχετίζεται με τη στρωματοποίηση, το επίπεδο 
δημόσιας χρηματοδότησης προς τα ιδιωτικά 
σχολεία σχετίζεται.
Χώρες με υψηλότερα επίπεδα δημόσιας 
χρηματοδότησης σε ιδιωτικά σχολεία τείνουν 
να έχουν λιγότερη στρωματοποίηση, ακόμα 
και μετά τον υπολογισμό ανισοτήτων στο 
κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρό των μαθητών. 
Αυτό σηματοδοτεί ότι μεγαλύτερη δημόσια 
χρηματοδότηση σχετίζεται με λιγότερη 
στρωματοποίηση.

ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, 
ΝΟρΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, 

ΕΣθΟΝΙΑ, ΑΖΕρΜΠΑΙΖΑΝ 
ΚΑΙ ΛΙθΟΥΑΝΙΑ, Ο ΜΕΣΟΣ 

ΜΑθΗΤΗΣ ΦΟΙΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΟΠΟΥ ΠΕρΙΣΣΟΤΕρΟ ΑΠΟ ΤΟ 
98 % ΤΗΣ ΧρΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠρΟΕρΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΚΥΒΕρΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. 
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Οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης για μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019 
- 2020 θα διεξαχθούν από την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 
2019 έως και τo Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019, συμπεριλαμ-
βανομένων των δύο ημερομηνιών. 
Τα σχολεία που έχουν ενημερώσει, μέχρι στιγμής, το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τις ημερομηνίες 
εξετάσεων, είναι τα ακόλουθα: 
• Στη Λευκωσία οι εξετάσεις για το Γαλλο-Κυπριακό σχο-
λείο θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 15 Μαρτίου, για την 
Ελληνική Σχολή «Το Ολύμπιον» την Κυριακή, 17 Μαρτίου, 
για την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας το Σάββατο, 16 
Μαρτίου, για την Ελληνική Σχολή «Φόρουμ» την Τετάρτη, 
20 Μαρτίου, για το Τέρρα Σάντα το Σάββατο, 16 Μαρτίου, 
για το American Academy Nicosia την Παρασκευή, 22 
Μαρτίου, για το G.C. School of Careers το Σάββατο, 23 
Μαρτίου, για το Pascal English School Lefkosia το Σάββατο, 
16 Μαρτίου, για το Private School T.J.S. Senior School την 
Πέμπτη, 21 Μαρτίου, για το English School το Σάββατο, 16 
Μαρτίου, για το Falcon School την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 
και το Grammar School Nicosia τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου. 
• Στη Λεμεσό οι εξετάσεις για την Ελληνική Σχολή Αμε-
ρικανικής Ακαδημίας Λεμεσού θα διεξαχθούν το Σάββατο, 

30 Μαρτίου, για την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού 
την Τετάρτη,  20 Μαρτίου, για το American Academy 
Limassol το Σάββατο, 30 Μαρτίου, για το Heritage School 
την Παρασκευή, 15 Μαρτίου, για το Foley’s Grammar 
School την Παρασκευή, 15 Μαρτίου, για το Pascal English 
School Lemesos την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, για το St. Mary’s 
School το Σάββατο, 23 Μαρτίου και για το Grammar School 
Limassol το Σάββατο, 16 Μαρτίου. 
• Στην Αμμόχωστο οι εξετάσεις για το Xenion High 
School θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019. 
• Στη Λάρνακα οι εξετάσεις για το Med High School 
θα διεξαχθούν το Σάββατο, 30 Μαρτίου, για το Pascal 
English School Larnaka το Σάββατο, 16 Μαρτίου και για 
το American Academy Larnaca το Σάββατο, 23 Μαρτίου 
2019. 
• Στην Πάφο οι εξετάσεις για το British School Aspire θα 
διεξαχθούν τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου και την Τρίτη, 19 Μαρ-
τίου και για το International School of Paphos την Παρα-
σκευή, 15 Μαρτίου και το Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγραφές για τους μαθη-
τές που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, κατά την 
επόμενη σχολική χρονιά 2019 - 2020, στα Ιδιωτικά Σχο-
λεία Μέσης Εκπαίδευσης, θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 5 
Απριλίου 2019.

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙ ηΜΕΡΟΜηΝΙΕΣ
των φετινων εξετάσεων 
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ΧΕΝΙΟΝ ΕDUCATION
«Το εφαλτήριο της επιτυχίας»

Τo Xenion Education λειτουργεί στην 
επαρχία Αμμοχώστου από το 1980. 
Για τέσσερις δεκαετίες προσφέρουμε 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση μέσα 
από τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια – 
Xenion Institute, το σχολείο Μέσης 
Εκπαίδευσης – Xenion High School, το 
Δημοτικό – Xenion Junior School, την 
Προδημοτική – Xenion Preschool, το 
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού – Xenion Unistudies Services, 
το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Απασχό-
λησης Παιδιών – Xenion Summer Fun 
Club και το Πρόγραμμα Εκπαιδευτι-
κού Τουρισμού – Cyprus School of 
English. 
Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση 
γιατί οι στόχοι μας πραγματώνονται 
πλήρως με τη συστηματική δουλειά 
που επιτελείται στο Xenion Education. 
Οι γονείς που εμπιστεύονται σε εμάς 
τη μόρφωση των παιδιών τους δικαι-
ώνονται. Τα αποτελέσματά μας, σε 
όλα τα επίπεδα, έχουν κατατάξει το 
XENION EDUCATION ανάμεσα στα 
καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Κύπρου.

XENION HIGH SCHOOL
Το Xenion High School βρίσκεται στο Παρα-
λίμνι και είναι το μοναδικό ιδιωτικό σχολείο 
Μέσης Εκπαίδευσης στην Επαρχία Αμμοχώ-
στου. Το σχολείο είναι δίγλωσσο, ελληνό-
φωνο και αγγλόφωνο, και δίνει στους μαθη-
τές τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, χωρίς foundation 
και, εφόσον είναι η επιλογή τους, μπορούν 
να εξασφαλίσουν θέση σε πανεπιστήμια της 
Κύπρου και της Ελλάδας. Εκτός αυτού, είναι 
αρχή του σχολείου μας οι μαθητές μας να 

μη χρειάζονται φροντιστηριακά μαθήματα, 
εφόσον όλη η προετοιμασία και καθοδή-
γηση γίνεται εντός του σχολείου μέσα από 
το επιτυχημένο δίγλωσσο αναλυτικό πρό-
γραμμα μαθημάτων.

ΟΙ ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥ XENION HIGH 
SCHOOL
‣ Η ολοκληρωμένη γνωσιολογική ανάπτυξη
‣  H δημιουργία πολιτών με υψηλό αίσθημα 

ήθους, σεβασμού και ευθύνης
‣  Η ενδυνάμωση της ιστορικής ταυτότητας 
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και των πανανθρώπινων αξιών
‣  Η αγωγή και διαμόρφωση ισχυρών και 

σωστών προσωπικοτήτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
Το δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών του 
Xenion High School βασίζεται στον άριστο 
συνδυασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων 
της Κύπρου και της Μεγάλης Βρετανίας.
Τα Αγγλικά και τα Μαθηματικά, δύο βασικά 
μαθήματα, διδάσκονται σε streaming,
δηλαδή σε τμήματα χωρισμένα σύμφωνα με 
το επίπεδο των μαθητών.
Στα τρία πρώτα χρόνια φοίτησης, το αναλυ-
τικό πρόγραμμα είναι δίγλωσσο και κοινό 
για όλους τους μαθητές. Στην 3η τάξη οι 
μαθητές ενημερώνονται για τις πρώτες 
τους επιλογές. Τα μαθήματα χωρίζονται 
σε Υποχρεωτικά και σε Επιλεγόμενα. Για 
τα επόμενα 2 χρόνια, στην 4η και 5η τάξη, 
οι μαθητές προετοιμάζονται και δίνουν τις 
πρώτες εξωτερικές εξετάσεις IGCSE σε όλα 
τα μαθήματα. Στην 6η και 7η τάξη οι μαθη-
τές μας παρακάθονται στις εξετάσεις A΄ 
LEVEL. Όσοι επιλέξουν να σπουδάσουν σε 
πανεπιστήμια της Αμερικής, της Γερμανίας 
και άλλων χωρών, προετοιμάζονται επιπρό-
σθετα και για τις ανάλογες εξετάσεις SAT, 
TOEFL, DAF, DSH, DELF. Με τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα στις εξωτερικές εξετάσεις και 
με το αναγνωρισμένο απολυτήριο του σχο-
λείου, οι μαθητές μας εξασφαλίζουν θέσεις
σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου!
Όσοι μαθητές επιθυμούν να διεκδικήσουν 
θέση σε πανεπιστήμια της Κύπρου και της 
Ελλάδας, προετοιμάζονται πλήρως για τις 
Παγκύπριες Εξετάσεις στα δύο τελευταία έτη 
της φοίτησής τους. Είμαστε περήφανοι για 
την απόλυτη επιτυχία που έχουμε στην εισ-
δοχή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Κύπρου και Ελλάδας!

XENION AMPHITHEATRE
Το Xenion Amphitheatre, το μοναδικό σύγχρονο 
κλειστό αμφιθέατρο της Επαρχίας, αποτελεί μια 
«πολιτιστική όαση», έναν «θησαυρό» για το σχο-
λείο, το Παραλίμνι και την επαρχία μας. Το Xenion 
Amphitheatre διαθέτει υψηλής ποιότητας μέσα 
ήχου, φωτισμού και προβολών, είναι 600 θέσεων 
και αξιοποιείται, τόσο για τις ανάγκες των σχο-
λικών μας εκδηλώσεων, όσο και για θεατρικές 
παραστάσεις, διαλέξεις, συνέδρια και συναυλίες.

ΝΟΙΑΖOΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚAΘΕ 
ΜΑΘΗΤH ΞΕΧΩΡΙΣΤA
Στο Xenion High School εφαρμόζουμε ένα 
επιτυχημένο σύστημα στήριξης των μαθη-
τών, βασισμένο σε 5 άξονες:
•  Κοινωνική στήριξη και ευημερία
•  Σεβασμός στις αρχές που διέπουν την 

κοινωνία
• Πειθαρχία
• Ακαδημαϊκή πρόοδος
•  Εξατομικευμένη βοήθεια για τις επιλογές 

μαθημάτων και για την κατεύθυνση σταδι-
οδρομίας

Οι πιο πάνω άξονες υλοποιούνται, με την 
εμπλοκή της Διεύθυνσης του σχολείου, μέσα 
από τον θεσμό του Form Teacher (Υπεύθυ-
νος Καθηγητής Τμήματος), του Head of Year 
(Υπεύθυνος Καθηγητής Έτους), του Συμβού-
λου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
του μαθήματος Social Studies (Κοινωνική 
Αγωγή) που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις 

καθ’ όλα τα έτη φοίτησης. Αφιερώνουμε 
χρόνο για τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά 
καθ΄ όλη τη φοίτησή του. Πιστεύουμε ακρά-
δαντα ότι η συνεχής και ουσιαστική επικοι-
νωνία που έχουμε με τους μαθητές και τους 
γονείς τους, οδηγεί στη δημιουργία ενός 
σφυρηλατημένου χαρακτήρα και μιας δυνα-
μικής σχέσης, που έχει ως αποτέλεσμα την 
οικοδόμηση ενός επιτυχημένου μέλλοντος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Η υψηλής ποιότητας παιδεία που παρέχει το 
Xenion High School αποδεικνύεται από τις 
αμέτρητες πρωτιές, τα βραβεία και τις δια-
κρίσεις σε εξετάσεις, ολυμπιάδες και διαγω-
νισμούς, ενώ οι απόφοιτοί μας έχουν εξα-
σφαλίσει θέσεις στα καλύτερα πανεπιστήμια. 
Από ιδρύσεως του σχολείου λαμβάνουμε 
εγκωμιαστικά σχόλια για την άριστη επίδοση 
των μαθητών μας στις διεθνείς εξετάσεις 
Cambridge και Edexcel, με διακρίσεις:
Τop in the World
High Achievement
Top in Cyprus
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ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης δράσης του 
Xenion High School, οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε ομίλους μετά 
το πέρας των μαθημάτων τους. Αυτός ο 
θεσμός υπάρχει από ιδρύσεως του σχολείου 
και σήμερα λειτουργούν πέραν των 30 ομί-
λων. Το πρόγραμμα των ομίλων αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα του σχολείου μας, 
σε σχέση με άλλα σχολεία, και είναι πολύ 
δημοφιλές ανάμεσα στους μαθητές. Στους 
ομίλους οι μαθητές μας απασχολούνται 
δημιουργικά με τις τέχνες (θέατρο, μουσική, 
χορός, εικαστικά), τον αθλητισμό, τη ρομπο-
τική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη 
λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία, αλλά και με 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας (φωτογραφία, 
κινηματογράφος, σκάκι), κοινωνικής ευαι-
σθητοποίησης και προσφοράς. Σε όλες τις 
εξωδιδακτικές μας δραστηριότητες ενισχύ-
εται η γνώση και ενθαρρύνονται οι μαθητές 
να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων 
μέσα από την ομαδικότητα, τον εθελοντισμό 
και την ενεργό συμμετοχή. Επίσης, γίνεται 
η καθοδήγηση και προετοιμασία των μαθη-
τών για συμμετοχή σε τοπικά, ευρωπαϊκά 
και διεθνή προγράμματα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δεν χάνεται διδακτικός χρόνος και οι 
μαθητές μας επωφελούνται με την ενεργό 
εμπλοκή τους, ώστε να γίνουν πιο δημιουρ-
γικοί, αυτόνομοι και δραστήριοι.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• European Youth Parliament (EYP)
• Twinning Student Exchange 
Programme
•  Mediterranean Model United 

Nations(MEDI.M.U.N.)
• Cyprus Friendship Programme
•  Benjamin Transatlantic Fellows 

Programme
• Erasmus
• Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ
• Παιδοβουλή
• Βουλή των Εφήβων
• Junior Achievements Cyprus (JA 
Cyprus)
• Duke of Edinburgh

ΟΙ ΑΠOΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ XENION 
HIGH SCHOOL ΚΑΤEΧΟΥΝ
‣  Απολυτήριο αναγνωρισμένο και σφρα-

γισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού

‣ IELTS
‣ 8 IGCSEs
‣ 5 A-LEVELs
‣  Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της 

Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού

‣  Πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών

‣  Πιστοποιητικό γλώσσας (Γερμανικά ή 
Ρώσικα ή Γαλλικά)

‣  Πιστοποιητικά συμμετοχής σε τοπικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και 
διαγωνισμούς
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ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι μαθητές μας, οι οποίοι επέλεξαν να 
παρακαθήσουν στις παγκύπριες εξετάσεις 
για εισδοχή σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή 
της Ελλάδας, κατάφεραν να εξασφαλίσουν 
θέση στην πρώτη τους επιλογή! Απόφοιτοί 
μας έχουν φοιτήσει ή φοιτούν στις πιο κάτω 
σχολές: Ιατρική, Φαρμακευτική, Πολυτεχνείο, 
Νομική, Οικονομικά, Παιδαγωγικά, Φιλολογία, 
Θεολογία, Θεατρικές Σπουδές, Μουσική κλπ. 
Μερικά από τα πανεπιστήμια της Κύπρου και 
της Ελλάδας στα οποία φοίτησαν ή φοιτούν 
απόφοιτοι του Xenion High School:
• Πανεπιστήμιο Κύπρου
• ΤΕΠΑΚ
•  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Πανεπιστήμιο Πατρών
• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι απόφοιτοί μας έχουν κατορθώσει το 
απόλυτο, 100 % επιτυχία στην εισδοχή τους 
σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ευρώπης και 
της Αμερικής. Είμαστε περήφανοι, γιατί οι 
απόφοιτοί μας εξασφάλισαν θέση στην πρώτη 
τους επιλογή, για φοίτηση χωρίς foundation. 
Ήδη διαπρέπουν στον επαγγελματικό τομέα 
της επιλογής τους (Ιατρική, Νομική, Μηχανική, 
Εκπαίδευση, Τέχνες, Οικονομικές επιστήμες 
και άλλα). Όλες οι αιτήσεις και οι διαδικασίες 
για τα πανεπιστήμια γίνονται από το Xenion 
Unistudies Services. Μερικά από τα πανεπι-
στήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία 
φοίτησαν ή φοιτούν απόφοιτοι του Xenion 
High School:

•  University of 
Cambridge

• University of Oxford
• University of York
• King’s College
•  London School of 

Economics and 
Political Science

•  University of 
Warwick

• University of Bath
•  University of 

Manchester

•  Imperial College 
London

• Durham University
•  University of 

Edinburgh
• University of Cardiff
•  Queen Mary, 

University of London
•  University College 

London
•  University of 

Glasgow
•  Newcastle 

University

XENION HIGH SCHOOL
IGCSE 2018 RESULTS

Pass  100%
C to A*  89%
UK Average 66.9%

Pass  100%
C to A*  88%
UK Average 77.4%

XENION HIGH SCHOOL
A΄ LEVEL 2018 RESULTS

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

IGCSE and A’ Level subjects: Mathematics, Further Mathematics, Biology, 
Chemistry, Physics, Economics, Accounting, Business Studies, English, World 
History, Literature, Computing Science, Art and Design, Modern Greek, Geography, 
French, Russian, German, Law.

Source:
•    Centre for Education and Employment Research / JCQ (published on BBC News website, 

accessed 29/1/18)
•     www.telegraph.co.uk
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Ίδρυση καΊ φΊλοσοφΊα
Το Xenion Junior School ιδρύθηκε κατόπιν 
εγκρίσεως του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισμού και είναι το μοναδικό ιδιωτικό σχολείο 
Δημοτικής Εκπαίδευσης στην επαρχία Αμμο-
χώστου. Επίκεντρο της φιλοσοφίας του Xenion 
Junior School είναι η αγάπη και ο σεβασμός 
προς τον μαθητή. Το σχολείο μας αποτελεί μια 
πρωτοποριακή επιλογή για τους μαθητές της 
επαρχίας μας και για μαθητές από το εξωτε-
ρικό. Σύνθημά μας είναι «Η γνώση είναι απε-
λευθέρωση και δύναμη». Οι τέσσερις πυλώνες 
στους οποίους στηρίζονται οι στόχοι μας είναι:
‣  Η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης με 

ενισχυμένη διδασκαλία της ελληνικής και 
αγγλικής γλώσσας.

‣  Η εξέλιξη των παιδιών σε πολίτες του 21ου 
αιώνα.

‣  Η ομαλή ψυχοσωματική ωρίμανση και ενδυ-
νάμωση και η διαμόρφωση ολοκληρωμέ-
νων προσωπικοτήτων.

‣  Η ενίσχυση των παραδοσιακών και παναν-
θρώπινων αξιών.

Βασιζόμαστε στην άρτια οργάνωση, στη 
σωστή επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, 
στην προσεκτική μελέτη και εφαρμογή εκπαι-
δευτικού δίγλωσσου προγράμματος, καθώς 
και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους 
γονείς. Οι μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται 
στη θεωρία της βιωματικής μάθησης και συν-
δυάζονται με το πρόγραμμα αυτό-οργάνωσης 
και μελέτης. Είμαστε περήφανοι, γιατί οι στόχοι 
μας υλοποιούνται καθημερινά και η επιτυχία 
μας επιβεβαιώνεται από την εμπιστοσύνη που 
παίρνουμε από όλους τους γονείς του σχο-
λείου μας.

ΓΊατΊ ΓονεΊσ καΊ μαθητεσ 
επΊλεΓουν το Xenion 
Junior School
Για οκτώ πολύ σημαντικούς παράγοντες:
‣  Την προσωπική φροντίδα και αγάπη για το 

κάθε παιδί
‣ Το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο
‣  Την καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας, σεβασμού 

και ήθους
‣  Το άριστο μαθησιακό και ασφαλές περιβάλ-

λον
‣ Τις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις
‣  Τη συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία 

με τους γονείς
‣  Την επιμονή για τη διαμόρφωση ολοκληρω-

μένων προσωπικοτήτων
‣  Την ευρεία πνευματική καλλιέργεια των 

παιδιών, για να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, 
υψηλές ηθικές και πνευματικές απαιτήσεις

Xenion Junior School
προδημοτΊκη καΊ δημοτΊκη εκπαΊδευση ποΊοτητασ
«Δυναμική επιλογή και σίγουρη επένδυση σε ένα λαμπρό μέλλον»
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Η επιτυχια του Xenion 
Junior School
H επιτυχία του σχολείου είναι αξιοθαύμαστη, 
αν και αναμενόμενη, δεδομένου ότι ακολουθεί 
την επιτυχημένη πορεία του Xenion Education. 
Ο κόσμος γνωρίζει το έργο που επιτελείται 
στο Xenion και έτσι μας εμπιστεύθηκε από την 
αρχή. Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές από 
όλη την επαρχία Αμμοχώστου, και είναι, ως 
επί το πλείστον, Ελληνοκύπριοι και μαθητές 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Λειτουρ-
γούμε με πάθος για την εκπαίδευση και με 
επίκεντρο την αγάπη και το ενδιαφέρον μας 
για τα παιδιά. Είμαστε περήφανοι για την επι-
τυχία του σχολείου μας και δεσμευόμαστε ότι 
θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην εκπαι-
δευτική αριστεία. Το Xenion Junior School 
αποτελεί για τους γονείς δυναμική επιλογή και 
σίγουρη επένδυση σε ένα λαμπρό μέλλον. 
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Με σύνθημα το 
«Γνώση, Ελευθε-
ρία και Δύναμη» 
(Knowledge is 

Freedom and Power), 
το Xenion Education 

δραστηριοποιείται εδώ 
και 39 χρόνια στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Σε συνέντευξή 
του ο Assistant Director του Xenion Education, 
κ. Γιώργος Φυλακτού, αναφέρεται στα επιτεύγ-
ματα του εκπαιδευτικού ιδρύματος από την 
ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ενώ αναφέρεται 
και στους στόχους για το άμεσο μέλλον. Πρώ-
τιστος στόχος, όπως μας είπε, είναι η ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων όλων των μαθητών και η 
μετεξέλιξή τους σε ικανούς, ενεργούς και δημι-
ουργικούς πολίτες του 21ου αιώνα.

Ποια η πορεία του Xenion High School 
μέχρι τώρα; 
Το Xenion διαγράφει μια λαμπρή πορεία στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα της επαρχίας και της 
Κύπρου. Ξεκινήσαμε το 1980 με την ίδρυση 
του Xenion Institute - Ιδιωτικό Φροντιστήριο, 
το οποίο επεκτάθηκε σε ολόκληρη την επαρχία 
Αμμοχώστου προσφέροντας επιλογές από ένα 
ευρύ φάσμα μαθημάτων. Το 2001 ιδρύσαμε 
το Xenion High School - δίγλωσσο επτατάξιο 
Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, 
λειτούργησε το Xenion Junior School - Σχολείο 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Xenion PreSchool 

- Σχολείο Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Παράλ-
ληλα, λειτουργούμε το Xenion Unistudies 
Services, που προσφέρει Υπηρεσίες Καθοδή-
γησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
και το Xenion Summer Fun Club. Λειτουργούμε 
επίσης το Cyprus School of English για μαθητές 
5-18 ετών από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, 
οι οποίοι φιλοξενούνται για εκπαιδευτικές 
διακοπές στην Κύπρο. Το Xenion High School 
έχει επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα, συνε-
χείς επιτυχίες και αποφοίτους που ξεχωρίζουν 
λόγω της ποιότητας του χαρακτήρα τους και 
του γνωσιολογικού τους υποβάθρου. Το Xenion 
High School έχει επιτύχει να καταξιωθεί και να 
εδραιωθεί ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα της Κύπρου. Οι απόφοιτοί μας 
έχουν καταφέρει το απόλυτο, 100 % επιτυχία 
στην εισδοχή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έχουν γίνει όλοι δεκτοί 
στον κλάδο επιλογής τους στα Πανεπιστήμια 
Κύπρου, Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγά-
λης Βρετανίας και Αμερικής. Το Φροντιστήριό 
μας για τέσσερεις δεκαετίες διανοίγει νέες 
προοπτικές, νέους ορίζοντες και δυνατότητες 
στη ζωή των μαθητών μας. Συμβάλλει καθο-
ριστικά στην εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια, 
στην επαγγελματική αποκατάστασή τους και την 
πνευματική τους ανάπτυξη. Οι συνεχόμενες και 
σημαντικότατες επιτυχίες των μαθητών μας μάς 
διατηρούν σταθερά στην κορυφή ως το πρώτο 
Φροντιστήριο της Επαρχίας Αμμοχώστου. 
Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση διότι οι 

στόχοι μας πραγματώνονται πλήρως με τη  
συστηματική δουλειά που επιτελείται από το 
εκπαιδευτικό μας προσωπικό και το όραμά μας 
ολοκληρώνεται σε όλους τους τομείς: γνώσεις, 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία, καλλιέργεια διαχρονι-
κών και πανανθρώπινων αξιών, ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Οι γονείς που επιλέγουν το 
Xenion Education και εμπιστεύονται σ’ εμάς το 
μέλλον των παιδιών τους δικαιώνονται, γιατί οι 
υποσχέσεις που δίνουμε υλοποιούνται. 
Το Xenion Education είναι εφαλτήριο επιτυχίας!

Ποιαν ανταπόκριση έχετε από την περι-
οχή και από πού προέρχονται οι μαθητές 
σας;
Η ανταπόκριση που έχουμε είναι πολύ μεγάλη. 
Οι μαθητές μας προέρχονται απ’ όλην την 
Επαρχία Αμμοχώστου αλλά και από Ξυλοφάγου, 
Ορμήδεια και Λάρνακα. Δράττομαι της ευκαιρίας 
να ευχαριστήσω τον κόσμο της περιοχής μας 
για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση που 
έμπρακτα δείχνει τόσο στο Xenion High School 
όσο και στο Xenion Junior School και στα φρο-
ντιστήρια Xenion. Ο κόσμος μάς περιβάλλει με 
πολλή εμπιστοσύνη και σιγουριά.  

Γιατί να θέλει κάποιος να στείλει το παιδί 
του στο Xenion High School; 
Πρώτον, στο Xenion κυριότερο μέλημά μας 
είναι η αγωγή και η διαμόρφωση σωστών 
χαρακτήρων με δυνατές προσωπικότητες.  Γι’ 
αυτό, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο και 

XENION EDUCATION
39 χρόνια Γνώση, ΕλΕυθΕρια και Δυναμη… 

ΓιώρΓόσ 
Φυλακτόυ
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είναι καθημερινή έγνοια η καλλιέργεια και η 
ανάπτυξη υπευθυνότητας, αυτοπεποίθησης 
και αυτοπειθαρχίας - η ανάπτυξη γενικά της 
προσωπικότητας των παιδιών. Παιδιά με ήθος 
και σεβασμό, σίγουρα θα φέρουν και καλύ-
τερα αποτελέσματα. Δεύτερον, γνωσιολογικά 
οι μαθητές μας υπερτερούν και πλεονεκτούν. 
Χωρίς φροντιστήρια παίρνουν 4 μέχρι 6 A’ 
Levels. Έχουν άριστο επίπεδο Αγγλικής γλώσ-
σας και τρίτης γλώσσας: Γερμανικής, Γαλλικής ή 
Ρωσικής. Επίσης, είναι πολύ καλά καταρτισμένοι 
τεχνολογικά. Μαθαίνουν να εργάζονται με τη 
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα 
τα μαθήματα. Η Ρομποτική και η εφαρμογή 
των μεθόδων STEAM γίνεται από την 1η τάξη. 
Με όλα αυτά τα εφόδια, οι απόφοιτοί μας 
πραγματικά είναι πανέτοιμοι για επιτυχημένες 
σπουδές κι ένα λαμπρό μέλλον. Αν ένας γονιός 
κατατάσσει τη μόρφωση του παιδιού του ως 
το υπ’ αριθμόν ένα μέλημά του και θέλει να 
προσφέρει το καλύτερο, τότε επιλέγει το Xenion 
χωρίς προβληματισμούς. Τρίτον, η φοίτηση 
ενός παιδιού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
είναι καθοριστική για το μέλλον του. Σίγουρα 
η οικογένεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του παιδιού αλλά το σχολείο είναι 
αυτό που πραγματικά επηρεάζει και καθορίζει 
το μέλλον των εφήβων. Γι’ αυτό, αξίζει τον 
κόπο να προβληματιστούν σοβαρά οι γονείς για 
το μέλλον των παιδιών τους γιατί φέρνοντας 
τα παιδιά τους στο Xenion High School θα είναι 
ξέγνοιαστοι! Θα έχουν έναν μεγάλο συμπαρα-
στάτη στην όλη σχολική διαδρομή των παιδιών 
τους. Οι στόχοι και οι επιθυμίες των γονιών 
είναι στόχοι και επιθυμίες του σχολείου. 

Πού διαφέρετε ή που πλεονεκτείτε σαν 
σχολείο;
Διαφορές και πλεονεκτήματα υπάρχουν 
πολλά. Να αναφέρω μια βασική διαφορά, το 

streaming. Από το Year 1 μέχρι και το Year 7 τα 
Αγγλικά, τα Μαθηματικά και οι Ηλεκτρονικοί Υπο-
λογιστές διδάσκονται ταυτόχρονα και οι μαθη-
τές χωρίζονται αναλόγως του γνωσιολογικού 
τους επιπέδου. Το streaming  είναι πάρα πολύ 
βασικό και εξασφαλίζει την πρόοδο όλων των 
μαθητών. Με αυτό τον τρόπο βοηθούνται όλοι οι 
μαθητές μας και οι πιο αδύνατοι να βελτιωθούν 
και οι καλοί να γίνουν άριστοι, τα Α να γίνουν 
Α*. Γι’ αυτό, δικαιολογημένα δεν χρειάζονται 
φροντιστήρια. Στο σύστημα αυτό οφείλονται και 
οι πολλές βραβεύσεις που έχουν οι μαθητές 
του Xenion. Να αναφέρω ότι το εκπαιδευτικό 
προσωπικό είναι επίλεκτο και ανάμεσά τους 
έχουμε και μη Κύπριους από Αγγλία, Γερμανία 
και Ρωσία. Πλεονεκτούμε στο ότι οι απόφοιτοί 
μας βρίσκονται γνωσιολογικά σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. Το σχολείο είναι δίγλωσσο, με αποτέ-
λεσμα οι μαθητές να μπορούν ΟΧΙ μόνο να εξα-
σφαλίσουν θέση σε πανεπιστήμια στην Κύπρο 
και Ελλάδα, αλλά και σε άλλα πολύ καλά, άριστα 
πανεπιστήμια στο εξωτερικό χωρίς foundation. 
Επιπλέον, στο σχολείο λειτουργούν πέραν των 
30 ομίλων: ο Θεατρικός, ο Μουσικός, Αθλητικός, 
Ερυθρού Σταυρού, Κοινωνικός, Μαθηματικός, 
Δημοσιογραφικός, ΜΕΡΑ, Ρομποτικής και άλλοι. 
Λειτουργούν από τις 2:00μ.μ.  μέχρι τις 3:00μ.μ. 
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.  Η 
λειτουργία των ομίλων αποτελεί μεγάλη δια-
φορά από άλλα σχολεία. Είναι ένα πολύ πετυχη-
μένο σύστημα και γι’ αυτό είναι πολύ δημοφιλές 
στους μαθητές. Το Xenion High School επίσης 
συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως 
το Erasmus, Medimun, E.Y.P, Duke of Edinburgh 
καθώς και σε προγράμματα e-twinning. Η δράση 
των ομίλων έχει τεράστιες ωφέλειες για τους 
μαθητές μας. 

Ποιες προοπτικές έχει ένα παιδί για μετέ-
πειτα σπουδές; 
Πολλές προοπτικές! Πολλές πόρτες ανοικτές 
γιατί το σχολείο είναι δίγλωσσο, Ελληνόφωνο 
και Αγγλόφωνο. Δίνει επιλογή στους μαθητές να 
προετοιμαστούν για τα πανεπιστήμια Κύπρου, 
Ελλάδας, Αγγλίας και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών και Αμερικής. Απόδειξη αυτού που λέω 
είναι η επιτυχία μας στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
Οι μαθητές μας εξασφάλισαν, με ποσοστό 100 %, 
θέσεις στην 1η προτίμησή τους και βρίσκονται 
στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Επίσης, 
έχουμε πολλούς μαθητές μας στη Σκωτία, Γερ-
μανία, Γαλλία, Αυστρία καθώς επίσης Νορβηγία 
και Σουηδία, χώρες όλες χωρίς δίδακτρα. 

Ποια τα αποτελέσματα που έχει δείξει το 
σχολείο μέχρι τώρα;
Τα αποτελέσματα των μαθητών μας στις εξε-
τάσεις IGCSE, AS και A’ Level είναι εξαιρετικά. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους μαθητές 
όσο και τους καθηγητές μας που εργάστηκαν 
και εργάζονται σκληρά και με ευσυνειδησία 
για να πετύχουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Σε πολλά μαθήματα, ένας σεβαστός αριθμός 
μαθητών του σχολείου μας πέτυχαν όχι απλώς 
Α, αλλά Α*. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πέραν 
των 80 πρωτείων ‘’Top in Cyprus” και  “Top in 
the world’’ στις διεθνείς εξετάσεις Cambridge 
για IGCSE και A’ Levels. Αυτές οι βραβεύσεις 
αποτελούν μεγάλη τιμή για τους μαθητές μας, 
τις οικογένειές τους, το σχολείο μας και την 
επαρχία μας. Επίσης, έχουμε βραβεία και δια-
κρίσεις σε παγκύπριους διαγωνισμούς που διε-
ξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού. Μεγάλη ηθική ικανοποίηση για εμάς είναι 
το γεγονός ότι οι απόφοιτοί μας βρίσκονται στα 
καλύτερα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό, Γερμα-
νία, Αγγλία, Σκωτία και Αμερική. Είναι μεγάλη 
τιμή και καταξίωση για το σχολείο μας να έχει 
πλέον απόφοιτους πτυχιούχους εξαιρετικών 
πανεπιστημίων με παγκόσμιο κύρος.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Xenion;
Ως Xenion έχουμε στόχο την συνεχή εξέλιξη και 
ανέλιξη. Ανάμεσα στους άμεσους μελλοντικούς 
στόχους είναι η ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας εκπαιδευτικών εφαρμογών, 
ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες 
των μαθητών μας και παράλληλα δίνοντας 
απεριόριστες δυνατότητες στους καθηγητές 
μας. Επιπλέον το Xenion θα επεκταθεί περισ-
σότερο στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων 
μαθητών τόσο για το Xenion High School 
όσο και για το Cyprus School of English με τη 
δημιουργία ενός οικοτροφείου ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών. 

«Μεγάλη ηθικη ικάνοποιηση γιά εΜάσ εινάι 
το γεγονοσ οτι οι άποφοιτοι Μάσ βρισκοντάι 
στά κάλύτερά πάνεπιστηΜιά στο εξωτερικο, 
γερΜάνιά, άγγλιά, σκωτιά κάι άΜερικη».
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Μια Μακρα παραδοση 
Με βαθιεσ ριζεσ
Από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του,  
το σχολείο υποδέχεται μαθητές από διάφο-
ρες κοινότητες συμπεριλαμβανομένων Χρι-
στιανών, Μουσουλμάνων, Μαρωνιτών, Λατί-
νων, Σύριων και άλλων Ευρωπαίων. Το ήθος 
μας προάγει τον σεβασμό στην ταυτότητα και 
στη διαφορετικότητα. 

ακαδηΜαϊκο προγραΜΜα και 
ακαδηΜαϊκα επιτεύγΜατα 
Το ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα ακολουθεί το 
βρετανικό πρότυπο ιδιωτικής  δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Στο τέλος των τριών χρό-
νων φοίτησης, οι μαθητές επιλέγουν  το πρό-
γραμμα τους για το Διεθνές Γενικό Δίπλωμα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (International 
General Certificate of Secondary Education 
– IGCSE). Κατά τη διάρκεια του έκτου έτους 
φοίτησης παρακολουθούν μαθήματα επι-
πέδου ΑS και στο έβδομο έτος επιλέγουν 
να συνεχίσουν με 4 ή 3 από τα υφιστά-
μενα μαθήματα τους σε Ανώτερο Επίπεδο 
(Advanced Level – AL). Τα αποτελέσματα των 
μαθητών μας συγκαταλέγονται μόνιμα ανά-
μεσα στα καλύτερα των διεθνών σχολείων 
και ανταγωνίζονται τα καλύτερα ιδιωτικά 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
επιΛογη ζΩησ
119 ΧρόνΙΑ ΚΛΗρόνόΜΙΑ

σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. όι περισσό-
τεροι από τους μαθητές μας κερδίζουν μια 
θέση στα Πανεπιστήμια και σε Προγράμματα 
της πρώτης τους επιλογής, μεταξύ άλλων το 
Cambridge, Oxford, UCL και το Imperial.

ενδοσχοΛικεσ 
δραστηριοτητεσ και σύναφη 
επιτεύγΜατα 
Το σχολείο διαθέτει περισσότερους από 70 
ομίλους. όι όμιλοι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων Μαθηματικά, όικονομικά, Γλώσσες 
και The Duke of Edinburgh’s International 
Award. Σε πολλά από τα πιο πάνω οι μαθητές 
αντιπροσωπεύουν το σχολείο σε διεθνείς 
εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με άριστα 
αποτελέσματα. Για πρώτη φορά στην Κυπρι-
ακή Ιστορία μαθητές στην Κύπρο πήραν 
έγκριση από το Πρόγραμμα ARISS να μιλή-
σουν με αστροναύτη που βρίσκεται στον 
διεθνή διαστημικό σταθμό. 

τεΛεύταιασ τεχνοΛογιασ 
εγκαταστασεισ
Η Αγγλική Σχολή διατηρεί τις αρχικές της 
εγκαταστάσεις, εκσυγχρονίζοντάς τις στην 
πορεία. Το νέο κτήριο «Newham» διαθέτει 
τάξεις διδασκαλίας για γενικούς όσο και 

Στη Αγγλική Σχολή αντιλαμβανόμαστε 
πόσο σημαντικό είναι να παρέχουμε 
μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. 
Θέτουμε πολύ υψηλά ακαδημαϊκά 
πρότυπα για όλους τους μαθητές μας 
και εστιάζουμε σε όλες τις πτυχές της 
ανάπτυξης τους. Αυτό ξεχωρίζει την 
Αγγλική Σχολή και καθιστά την παρά-
δοσή της μοναδική. 
Αριστεία: Οι καλύτεροι μαθητές επι-
λέγονται βάσει της αντικειμενικής και 
υψηλού επιπέδου διαδικασίας των 
εισαγωγικών εξετάσεων. Αντίστοιχη 
διαδικασία επιλογής ακολουθείται για 
το διδακτικό προσωπικό ώστε να επι-
λέγονται οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί.
Καινοτομία: Η Αγγλική Σχολή έχει 
κάθε δικαίωμα να υπερηφανεύεται για 
τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνο-
λογιών και σύγχρονων παιδαγωγικών 
μεθόδων για την καλλιέργεια της κρι-
τικής σκέψης των μαθητών μας. 
Κληρονομιά: Είμαστε μια κοινότητα 
φοιτητών, πρώην αποφοίτων, προσω-
πικού και γονέων που αλληλοϋποστη-
ρίζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
τους και δημιουργούμε δια βίου φιλίες.

22 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 23 

για συγκεκριμένους σκοπούς, νέο κυλικείο 
με χώρο αναψυχής για τους μαθητές και 
άλλες διευκολύνσεις. Το πολυπροπονητήριο 
ανακαινίζεται φέτος εκμοντερνίζοντας τα 
αποδυτήρια, δημιουργώντας γυμναστήριο και 
θυρίδες.

Υποστήριξή και 
καθοδήγήσή 
Η ευημερία του κάθε μαθητή είναι πολύ 
σημαντική, καθώς όταν ο ίδιος νιώσει ασφα-
λής μέσα στο περιβάλλον του, τότε μπορεί να 
αναπτύξει όλα τα χαρίσματα και τα ταλέντα 
του στον μέγιστο βαθμό. Το σχολείο διαθέτει 
σύμβουλο, νοσοκόμα και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα PSHCE (προσωπική, κοινωνική 
και πολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση 
στην υγεία).

ΕξΕτασΕισ και ΕγγραφΕσ
για τή χρονια 2019 – 2020
‣ Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για μαθητές που 
επιθυμούν να εισαχθούν στην 1η τάξη για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα λάβουν 
μέρος το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019.
‣ Οι εγγραφές για την εξέταση θα ανοίξουν 
τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου μέχρι την Τρίτη 
12 Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένου
‣ Για περισσότερες πληροφορίες: 
22799300 ή www.englishschool.ac.cy
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Τα ΙδΙωΤΙκα 
ΠανεΠΙσΤήμΙα 
της Κύπρού 
σήμεΡα 
ΛεΙΤΟΥΡΓΟΥν 
5 ΙδΙωΤΙκα 
ΠανεΠΙσΤήμΙα 
καΙ 43 ΙδΙωΤΙκεσ 
σΧΟΛεσ 
ΤΡΙΤΟΒαΘμΙασ 
εκΠαΙδεΥσήσ



Στην Κυπριακή Δημοκρατία, σήμερα, λει-
τουργούν 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια με Άδεια 
Λειτουργίας: το Πανεπιστήμιο Frederick, 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστή-
μιο Νεάπολις Πάφος και το University of 
Central Lancashire - Cyprus. Τα προγράμ-
ματα σπουδών που προσφέρονται από τα 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.dipae.ac.cy. 

Περαιτέρω, στην Κύπρο λειτουργούν 43 
εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), που προσφέρουν προ-
γράμματα σπουδών προπτυχιακού και μετα-
πτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης 
διάρκειας επαγγελματικά προγράμματα. 

Με στόχο τη διεύρυνση της Ανώτερης Εκπαί-
δευσης, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, 
η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαί-
δευσης τα τελευταία χρόνια πήρε μια σειρά 
μέτρων. Ένα από αυτά είναι το νομοθετικό 
πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτι-
κών Πανεπιστημίων. 
Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπι-
στημίων, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Νόμων 109(1) του 2005 έως 74(Ι) του 
2011. Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, 
ιδιωτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στην 
Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να υποβάλουν 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αίτηση 
για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Πανεπι-
στημίου. Αιτήσεις μπορεί επίσης να υποβλη-
θούν από ιδιοκτήτες υφιστάμενων Ιδιωτικών 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ), που 
επιθυμούν να αναβαθμιστεί η Σχολή τους σε 
πανεπιστήμιο. 

•  Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών

• Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος 
Καυκαρίδης

• Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
• A.C. American College
• Alexander College (Λάρνακα)
• Alexander College (Πάφος)
• Arte Music Academy
• Atlantis College (Αμμόχωστος)
• Casa College
• C.D.A. College (Λευκωσία, Λεμεσός, 

Λάρνακα, Πάφος)
• City Unity College Nicosia
• College of Tourism & Hotel Management
• Cyprus Academy of Arts
• Cyprus College (Λευκωσία)
• Cyprus College (Λεμεσός)
• Cyprus International Institute of 

Management (Λευκωσία, Λεμεσός)
• Cyprus School of Molecular Medicine
• The Cyprus Institute of Neurology & 

Genetics
• Frederick Institute of Technology (Λευ-

κωσία, Λεμεσός)
• Global College
• Institute of Professional Studies (IPS), 

UCLan Cyprus
• Intercollege (Λευκωσία)
• Intercollege (Λεμεσός)
• Intercollege (Λάρνακα)
• InterNapa College (Αμμόχωστος)
• KES College
• Larnaca College (Λάρνακα)
• Ledra College
• Mesoyios College (Λεμεσός)
• M.K.C. City College Larnaca (Λάρνακα)
• P.A. College (Λάρνακα)
• Susini College (Λευκωσία)
• Susini College (Λεμεσός)
• The CTL EuroCollege (Λεμεσός)
• The Cyprus Institute
•  The Cyprus Institute of Marketing 

(Λευκωσία)
• The Cyprus Institute of Marketing 

(Λεμεσός)
• The Limassol College - T.L.C. (Λεμεσός)
• The Philips College
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος      

DISTANCE
LEARNING

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα από 
τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, 
με φοιτητές από όλο τον κόσμο. 

Είναι ένα αναπτυσσόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα 
με έμφαση στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 
και έρευνα και την προώθηση νέων γνώσεων, 
με απώτερο στόχο την παροχή των καλύτερων 
δυνατών υπηρεσιών στην κοινωνία της Κύπρου 
και του εξωτερικού.

ς

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και 
Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών

Διδασκαλία στην Ελληνική ή/και την 
Αγγλική γλώσσα

Διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες

Επαγγελματική πιστοποίηση

Πρακτική άσκηση - Γραφείο σταδιοδρομίας

Διαμονή σε ιδιόκτητες εστίες

Προσφέρει:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος 
T: 26843331/ E: recruitment@nup.ac.cy     

ς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα 
Ναυτιλιακά
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση με κατευθύνσεις:

Γενική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τραπεζικά, Επενδυτικά και Χρηματοοικονομικά
Λογιστική & Χρηματοοικονομικά 

Αρχιτεκτονική
Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
Πολιτική Μηχανική

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Διοίκηση Αειφορίας
Digital Video Production
Αρχιτεκτονική Τοπίου 
Real Estate

Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Νομική (LLB)

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Δημόσια Διοίκηση με κατευθύνσεις:
Γενική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Θεολογικές Σπουδές
Ιστορία
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθε περισσότερα τώρα: 
T: 26843331
E: recruitment@nup.ac.cy
W: www.nup.ac.cy
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Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα 
Ναυτιλιακά
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση με κατευθύνσεις:

Γενική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τραπεζικά, Επενδυτικά και Χρηματοοικονομικά
Λογιστική & Χρηματοοικονομικά 

Αρχιτεκτονική
Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
Πολιτική Μηχανική

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Διοίκηση Αειφορίας
Digital Video Production
Αρχιτεκτονική Τοπίου 
Real Estate

Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Νομική (LLB)

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Δημόσια Διοίκηση με κατευθύνσεις:
Γενική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Θεολογικές Σπουδές
Ιστορία
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθε περισσότερα τώρα: 
T: 26843331
E: recruitment@nup.ac.cy
W: www.nup.ac.cy
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ΠολλαΠλές έΠιλογές 
ςΠουδών
Το όραμα του αείμνηστου Ιδρυτή της Σχολής, 
Κώστα Τζιαπούρα, για τη δημιουργία ενός 
πρότυπου ελληνόγλωσσου σχολείου Μέσης 
Εκπαίδευσης, πήρε σάρκα και οστά τον 
Σεπτέμβριο του 2002. Σταθμό ορόσημο στην 
επιτυχία της Σχολής ΦΟΡΟΥΜ στα εκπαιδευ-
τικά δρώμενα της Κύπρου αποτελεί η μετα-
στέγασή της, το 2010, στις νέες, ιδιόκτητες, 
υπερσύγχρονες, βιοκλιματικές εγκαταστάσεις 
της στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμε-
σού, περιοχή Νήσου. Σήμερα, το προσωπικό 
της Σχολής απαρτίζεται από 73 καταρτισμέ-
νους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και 
15 άτομα υποστηρικτικού προσωπικού. 

υΠέρςυγχρονές 
έγκαταςταςέις 
Τα υπερσύγχρονα βιοκλιματικά κτήρια της 
Ιδιωτικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ, βραβευμένα με 
ειδική μνεία στα κρατικά βραβεία αρχιτεκτο-
νικής 2010, αποτελούν ένα πρότυπο σχολείο 
με καινοτόμο κτηριακό σχεδιασμό υψηλής 
αισθητικής και τεχνολογίας. Παρέχουν στους 
μαθητές απόλυτη ασφάλεια, δημιουργώ-
ντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ

μάθηση, προβληματισμό και ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας:
•  32 εκσυγχρονισμένες αίθουσες 

διδασκαλίας
•  17 εργαστήρια με υπερσύγχρονο εξοπλισμό 

(π.χ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών, Μουσικής, Τεχνολογίας, 
Τέχνης κ.ά.)

• Διώροφη βιβλιοθήκη
•  Αμφιθέατρο με πλήρη οπτικοακουστικά 

μέσα
• Υπερσύγχρονο εστιατόριο
•  Αίθουσες ψυχαγωγίας – χώρος επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης
•  Γήπεδα στίβου, ποδοσφαίρου, πετόσφαιρας, 

καλαθόσφαιρας, αντισφαίρισης.

τι υΠηρέςιές Παρέχέι 
H Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ είναι σχολείο του 
«ιδίου τύπου» με τα δημόσια σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης και ακολουθεί ως βάση το ανα-
λυτικό πρόγραμμα όπως προτείνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο 
όμως και εμπλουτίζεται με περισσότερες 
περιόδους και μαθήματα. Οι τελειόφοιτοι 
μαθητές παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξε-
τάσεις, εξασφαλίζοντας, από τη μία, βαθμό 

πρόσβασης για τα πανεπιστήμια Κύπρου και 
Ελλάδας και, από την άλλη, το αναγνωρι-
σμένο απολυτήριο με το υψηλό κύρος και 
όλα τα πλεονεκτήματα του απολυτηρίου των 
δημόσιων σχολείων, το οποίο αποτελεί το 
βασικό κριτήριο εισδοχής στα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, με τα αγγλικά 
ως ενισχυμένο μάθημα που οδηγεί στο 
IGCSE και IELTS και τη δυνατότητα απόκτησης 
των GCE A LEVELS, οι μαθητές μπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις και στα κορυφαία πανε-
πιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Με αυτόν 
τον τρόπο λειτουργίας και τον συνδυαστικό 
της χαρακτήρα, η Σχολή απευθύνεται, τόσο 
σε εκείνους που επιδιώκουν σπουδές στην 
Κύπρο, όσο και σε εκείνους που επιδιώκουν 
σπουδές στην Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.

καινοτομιές για 
τα κυΠριακα δρώμένα 
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 τέθηκε σε 
εφαρμογή, στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ, το Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Νοημοσύνης (ΠΑΝ). Στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εφαρμό-
ζονται στη Σχολή πολλές πρακτικές που, αν 
και θεωρούνται καινοτομίες για τα κυπριακά 
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εκπαιδευτικά δρώμενα, εφαρμόζονται 
διεθνώς, εδώ και χρόνια σε εκπαιδευτικά 
προηγμένες χώρες, με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: 
Έμφαση σε Γλώσσα και Μαθηματικά
Στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ δίνεται έμφαση στην 
ανάπτυξη του γλωσσικού επιπέδου και της 
μαθηματικής σκέψης με επιπλέον περιό-
δους που περιλαμβάνουν:
• Ενισχυμένη Παραγωγή Λόγου.
•  Έμφαση στην Κατανόηση και Ανάπτυξη 

Λεξιλογίου.
• Προώθηση Σύγχρονης Λογοτεχνίας.
•  Προετοιμασία για μαθηματικούς και γλωσ-

σικούς διαγωνισμούς.
• Ανάπτυξη Λογικομαθηματικής 
Νοημοσύνης.
Διάγνωση και ανάπτυξη πεδίων 
νοημοσύνης
•  Διάγνωση επιπέδου σε βασικά πεδία 

νοημοσύνης.
•  Εντοπισμός και ανάπτυξη των ιδιαίτερων 

χαρισμάτων και κλίσεων των μαθητών 
μέσω ψυχομετρικών δοκιμίων.

•  Απογευματινές δραστηριότητες ενίσχυσης 
ταλέντων (π.χ. ρομποτική, θέατρο, χορός, 
graffiti κ.α.).

Πρακτική και αποτελεσματική 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας
•  Ομάδες ομοίων ικανοτήτων στα Νέα 

Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, με 
αποτελεσματική διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας.

Κριτική σκέψη και δεξιότητες ζωής
•  Διδασκαλία Κριτικής Σκέψης ως ξεχω-

ριστού μαθήματος του Αναλυτικού 
Προγράμματος.

•  Συστηματική διδασκαλία δεξιοτήτων μελέ-
της και οργάνωσης από την Α΄ Γυμνασίου.

•  Εκμάθηση επιστημονικής προσέγγισης και  
υλοποίηση projects και ερευνών.

• Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Προετοιμασία για σπουδές
•  Απόκτηση διπλώματος IGCSE Αγγλικών 

στην Α΄ Λυκείου και IELTS στη Γ΄ Λυκείου.
•  Δυνατότητα απόκτησης GCE AS από την Α΄ 

Λυκείου και A’ LEVEL από τη Β΄ Λυκείου.
•  Συστηματικά οργανωμένα σεμινάρια 

(τύπου electives) σε επιστημονικά ή επαγ-
γελματικά πεδία πέραν του αναλυτικού 
προγράμματος.

Ξένες γλώσσες
•  Δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων 

ξένων Γλωσσών (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμα-
νικά, Ρώσικα), για πρόσβαση σε Ευρωπα-
ϊκά Πανεπιστήμια.

Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 
•  Συστηματική επικοινωνία με γονείς.
•  Ενημέρωση γονέων για τη σχολική επί-

δοση και συμπεριφορά των μαθητών 
μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

•  Μέντορας καθηγητής για κάθε μαθητή.

Λειτουργία εξειδικευμένου αθλητικού 
τμήματος 

ΔιΔακτικές μέθοΔοι 
H γενικότερη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη 
Σχολή είναι «Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης». 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζονται 
μαθητοκεντρικές και συμμετοχικές μέθοδοι, 
μέσα από τις οποίες ο κάθε μαθητής μπορεί 
να φτάσει στο μέγιστο δυνατό των ατομικών 
του δυνατοτήτων με εξατομικευμένη μάθηση:
•  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενερ-

γητική μάθηση μέσω καθοδηγούμενης 
αυτενέργειας. 

•  Eφαρμόζεται διαφοροποίηση, τόσο εντός 
της τάξης, όσο και διατμηματικά, ομα-
δοποιώντας τους μαθητές σε τρία κύρια 
μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Αγγλικά και 
Μαθηματικά). 

•  Eφαρμόζεται, όπου είναι δυνατόν, η μέθο-
δος project, μέσα από την οποία οι μαθητές 
συνδυάζουν γνώσεις και ακαδημαϊκές δεξι-
ότητες, οι οποίες τους προετοιμάζουν για 
μελλοντικές προκλήσεις. 

• Eφαρμόζεται, σε τακτική βάση, η ομαδο-
συνεργατική μέθοδος για να αποκτήσουν οι 

μαθητές γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη 
συνεργασία.
•  Υιοθετείται συστηματικά η διερευνητική 

μέθοδος, μέσω του μαθήματος κριτικής 
σκέψης, στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν 
να λύνουν προβλήματα και να παίρ-
νουν σωστές αποφάσεις μέσω μελετών 
περίπτωσης.

το οραμα για την 
έκπαιΔέυςη ςτην κυπρο 
του μέλλοντος 
Καθημερινά διαπιστώνουμε ελλιπή κριτική 
σκέψη σε πολλές πτυχές της κοινωνίας. Έρευ-
νες, όμως, αποδεικνύουν ότι αν αναπτύξουμε 
την κριτική σκέψη των παιδιών από μικρή ηλι-
κία, αυτό σημαίνει ανάπτυξη της νοημοσύνης 
τους, άρα δημιουργία ικανών πολιτών. Γι’ αυτό, 
σε χώρες του εξωτερικού η προσπάθεια αυτή 
με τις πρακτικές που υιοθετούνται στα «thinking 
schools» θεωρείται ως επένδυση για το έθνος. 
Όραμά μας, λοιπόν, είναι να δώσουμε τα απα-
ραίτητα εφόδια σε κάθε μαθητή μας, για να 
πετύχει το μέγιστο δυνατό ως μαθητής, φοιτη-
τής, ενεργός πολίτης, οικογενειάρχης και μέλος 
της σύγχρονης κοινωνίας.

ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!
ΑΝ ΑυτΟ ΔΕΝ
ΑξΙΟπΟΙηθΕΙ,

τΟτΕ ΚΑτΙ υπΕρΟχΟ
ΕχΕΙ χΑθΕΙ….

Martha GrahaM



“To Grow And To Serve”     Από το 1908

5628 απόφοιτοι

 πρωτοπορούμε  
εκπαίδευσης  

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

35 
National Olympiad Medals 

in Mathematics, Biology,
Chemistry & Accounting 

2018

1st 
Prize Euromath 2018

ΑΚΑΔΗΜΑΪKH ΑΡΙΣΤEIΑ
 αγάπη για την μάθηση και παρέχουμε υψηλής ποιότητας Παιδεία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καινοτόμες πρακτικές μάθησης & 
Ενσωμάτωση τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση
 Προσφέρουμε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία 

που προωθεί την αυτόνομη και δια βίου μάθηση, 
με  

90 
Outstanding Pearson  

Learner Awards
in the last 3 years with the

Cyprus
English Literature, French, 
German, History, Psychology

Europe
Chemistry, Geography, 
Mathematics, Politics & 
Sciences

& Worldwide
Accounting, Biology, English,
Fine Art, Modern Greek & Physics

HIGHEST MARK
IN

Τάξεις 6-7

AA

+357 24815400             info@academy.ac.cy              www.academy.ac.cy                  /americanacademylarnaca

American Academy Larnaca
Private School

Προσφέρουμε μια σφαιρική μόρφωση μέσα απο την 
οποία επιδιώκεται τόσο ο εμπλουτισμός των γνώσεων 
του μαθητή όσο και η ψυχική και πνευματική του 
ανάπτυξη και καλλιέργεια. Δημιουργούμε ενεργούς 
πολίτες με συνείδηση, ελεύθερη κριτική σκέψη, 
πρωτοβουλία και συλλογικότητα.

Τάξεις 1-3
Πλούσιο και  Aναλυτικό
Πρόγραμμα

Τάξεις 4-5
Δυνατότητα απόκτησης 11 IGCSE/GCSE 
6 μαθήματα κοινού κορμού και 5 μαθήματα επιλογής

4 A Levels από 27 διαφορετικές επιλογές μαθημάτων

ΣΥMBOUΛEΥΤΙΚΟ 
TMΗMΑ



γονέων και καθηγητών.

Duke of Edinburgh Expedition

Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να αναδείξουν τα 
ταλέντα τους, να ξεδιπλώσουν , να 
καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους για να χαράξουν και να 
ακολουθήσουν 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 
για 2  3η, 4η & 6η τάξη

Λέσχη Υγείας & Οικολογίας

23 Μαρτίου 

Παγκύπριοι Αγώνες Σχολικού Θεάτρου

Πολύπλευρη Δράση 

Παιδαγωγική Υποστήριξη 
Στηρίζουμε τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, στην 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης,

 και κινήτρων  ολοκληρωμένες
προσωπικότητες με υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα.

 Εισαγωγικές 
εξετάσεις για η τάξη 

Βραδιά ενημέρωσης για 
την 1η τάξη 2019-2020
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Γιατι επιλεΓω 
την ιδιωτικη εκπαιδευση 
για το παιδι μου 
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ΠΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΤΟΥΣ 
ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΛΗΣ*

Γιατι επιλεΓω 
την ιδιωτικη εκπαιδευση 
για το παιδι μου 

Ως γονείς πιστεύουμε ότι 
και στα δύο Συστήματα 
Εκπαίδευσης της Παιδεία 

μας (ιδιωτική και δημόσια), 
βρίσκεις πλεονεκτήματά αλλά 

και μειονεκτήματά. Σε μια ευνο-
μούμενη Πολιτεία και τα δύο Συστήματα 
Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποστηρίζο-
νται, ώστε ο κάθε γονιός να μπορεί να 
επιλέξει εκείνο το Σύστημα που θα νιώθει 
ότι θα βοηθήσει, στον μέγιστο βαθμό, το 
παιδί του για να αποκτήσει την καλύτερη 
ακαδημαϊκή αλλά και πνευματική μόρ-
φωση. 

Κατά την άποψή μας η Ιδιωτική Εκπαί-
δευση: 
• Ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες και δυνα-
τότητες των μαθητών. Το Ιδιωτικό Σχολείο 
συμπληρώνει το κενό που αφήνει στον τόπο μας 
το Δημόσιο Σχολείο και προσφέρει καινοτόμες, 
εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.
• Παρέχει καλύτερο έλεγχο και ασφαλέστερο 
περιβάλλον στα παιδιά εντός του Σχολείου. Κατ’ 
επέκτασιν επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η 
πειθαρχία και η αυτοπειθαρχία στα παιδιά, ιδίως 
στη κρίσιμη ηλικία της εφηβείας. Θα λέγαμε ότι, 
στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, οι σχολικοί κανονισμοί 
εφαρμόζονται πολύ πιο αποτελεσματικά με ανά-
λογες θετικές επιπτώσεις στα θέματα αντικοινω-
νικής συμπεριφοράς των μαθητών. 
• Εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό το υψηλό 
και ανταγωνιστικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα 
των εξετάσεων που διεξάγονται για εισδοχή 
στα Ιδιωτικά Σχολεία. 
• Παρέχει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
αξιολόγηση του διδακτικού άλλα και του άλλου 
προσωπικού.
• Πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό την  αποφυγή 
της παραπαιδείας.  
• Παρέχει ευελιξία στη Διοίκηση, όπου λαμ-
βάνονται γρήγορες και ορθές αποφάσεις, 
καθώς και ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ 
γονιών, δασκάλων και Διοίκησης.  
• Παρέχει πλούσια εξωσχολική δραστη-
ριότητα, η οποία διαμορφώνει τον χαρα-
κτήρα, τη δημιουργικότητα και γενικά την 
προσωπικότητα των παιδιών. 
Όσον αφορά την οικοδόμηση του μέλλοντος σε 
σχέση με τις σπουδές των μαθητών, το εν λόγω 
ζήτημα βρίσκεται στους πρωταρχικούς στόχους 

κάθε Ιδιωτικού Σχολείου. Προς τούτο υπάρχουν 
εξειδικευμένες συμβουλευτικές και καθοδηγητι-
κές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται συνεχώς με 
τα ζητήματα των μελλοντικών σπουδών αλλά και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθη-
τών. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται συνεχώς σε 
επαφή με τα πλείστα ευρωπαϊκά και ξένα Πανε-
πιστήμια, για να είναι ενήμερες για τις τρέχουσες 
εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα και με τους μαθητές-
καθηγητές και γονιούς για την κατάλληλη ενημέ-
ρωση και καθοδήγησή τους.   
Πέραν των πιο πάνω, κατά τη διάρκεια της φοί-
τησης εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι εκπαί-
δευσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
προετοιμασία τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και 
για άλλα ξένα  Πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο αυτών 
των μεθόδων προσκαλούνται τα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, τα οποία με διαλέξεις γνωστο-
ποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους 
υποψήφιους φοιτητές τα εκπαιδευτικά τους προ-
γράμματα. Ακόμα, οι τελειόφοιτοι κάθε χρονιάς 
παραπέμπονται σε φοιτητές που προηγουμένως 
αποφοίτησαν από Ιδιωτικά Σχολεία για να τους 
μεταφέρουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους 
για τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια για τα οποία 
ενδιαφέρονται.     

* Επίτιμος Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου 

Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων 
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Η ιδιωτικΗ εκπαιδευσΗ 
στην Κύπρο 
σΗΜεΡα ΛειτΟυΡΓΟυΝ 39 ιδιωτικα σΧΟΛεια ΜεσΗσ εκπαιδευσΗσ,
171 ιδιωτικα ΝΗπιαΓωΓεια και 28 ιδιωτικα δΗΜΟτικα 
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Το 74% Των μαθηΤων Τους
είναί Κυπρίοί 
Από τα 39 ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης τα 
7 είναι ελληνόφωνα, τα 3 ρωσόφωνα, το ένα είναι 
αραβόφωνο, ένα είναι γαλλόφωνο και τα υπόλοιπα 27 
είναι αγγλόφωνα. Σε αυτά τα σχολεία, κατά την περσινή 
σχολική χρονιά φοιτούσαν 1.249 μαθητές, οι οποίοι 
αποτελούσαν το 18,75 % του συνόλου του μαθητικού 
πληθυσμού της Μέσης Εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, σε παγκύπρια κλίμακα η πλει-
οψηφία των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχο-
λεία μέσης εκπαίδευσης είναι Κύπριοι. Συγκεκριμένα, 
οι Κύπριοι μαθητές αποτελούν το 74 % των μαθητών, 
οι κοινοτικοί μαθητές το 8 % και οι μαθητές από τρί-
τες χώρες το 18 %. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται 
έντονα στα ιδιωτικά σχολεία σε Λευκωσία, Λάρνακα και 
Αμμόχωστο, όπου τα ποσοστά των Κυπρίων μαθητών 
ξεπερνούν το 75 %. Ωστόσο, το αντίθετο φαινόμενο 

παρατηρείται έντονα στις άλλες δύο επαρχίες, αφού 
στη Λεμεσό οι Κύπριοι μαθητές είναι το 53 %, ενώ στην 
Πάφο είναι μόλις το 22 %. Μάλιστα στην Πάφο, σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 35 % είναι μαθητές 
μη κοινοτικοί και το 32 % είναι κοινοτικοί. Όσον αφορά 
τις εθνικότητες των ξένων μαθητών των ιδιωτικών 
σχολείων, από τους μη κοινοτικούς οι πλείστοι είναι 
Ρώσοι, ενώ αύξηση παρατηρείται τον τελευταίο καιρό 
στους Κινέζους, τους Ουκρανούς και τους Ισραηλινούς 
μαθητές. Παράλληλα, από τους κοινοτικούς μαθητές, οι 
περισσότεροι κατάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

ΚαΤω απο Την ομπρελα 
Του ΚραΤους 
Ο τομέας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αφορά όλες τις 
βαθμίδες Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, για την ίδρυση και τη λει-
τουργία των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών 
σχολών είναι υπεύθυνες οι τρεις Διευθύνσεις του 
Υπουργείου: α) η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με την 
ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών νηπιαγωγείων 
(συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτικών νηπιαγω-
γείων) και των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, β) η 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης επιλαμβάνεται 
θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουρ-
γία των ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, γ) 
η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
ελέγχει την ίδρυση και τη λειτουργία των Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων και δ) η Διεύθυνση Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης είναι η υπεύθυνη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
για θέματα που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία 
των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Τα Iδιωτικά Nηπιαγω-
γεία, Iδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, και τα Ιδιωτικά Σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων 
Νόμου του 1971 ώς 2012. Τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια 
λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και 
άλλων  Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2018. Κανένα 
ιδιωτικό σχολείο ή ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί 
να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, εάν δεν έχει εξασφαλί-
σει έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ή της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

τα ιδιωτικα σχολεια ειναι τριων 
τύπων: τού ιδιού τύπού ειναι 
οσα ακολούθούν χωρισ καμια 
παρεκκλιση τα ισχύοντα αναλύτικα 
και ωρολογια προγραμματα των 
ύφισταμενων τύπων δημοσιων 
σχολειων. παρομοιού τύπού 
ειναι οσα περιλαμβανούν 
στο προγραμμα τούσ τα κύρια 
μαθηματα τού ύφισταμενού 
τύπού δημοσιων σχολειων, 
τούλαχιστον κατα τα δύο τριτα σε 
ο,τι αφορα τον χρονο και την ύλη 
πού προνοούνται για τα δημοσια 
σχολεια. και διαφορού τύπού 
ονομαζονται τα ιδιωτικα σχολεια 
πού δεν εμπιπτούν σε καμια απο 
τισ πιο πανω κατηγοριεσ.
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Στη επαρχία ΛευκωΣίαΣ Λείτουρ-
γουν τα 16 απο αυτα καί είναί τα 
εξηΣ:
▶ Το Γαλλο-κυπριακο Σχολειο, το 
οποίο είναι Ιδιωτικό Σχολείο παρομοίου τύπου 
με γλώσσες διδασκαλίας την Γαλλική και την 
Ελληνική. 
▶ Η ιδιωΤικΗ ελλΗνικΗ ΣχολΗ παΣκαλ 
Λευκωσίας, που είναι ιδίου τύπου Ιδιωτικό 
Σχολείο με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
▶ Η ιδιωΤικΗ ελλΗνικΗ ΣχολΗ 
Φορουμ, η οποία είναι ιδίου τύπου με 
γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 

▶ Το ιδιωΤικο επαΓΓελμαΤικο λυκειο 
κ.ε.Σ., που είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα 
διδασκαλίας την Ελληνική. 
▶ Το ιδιωΤικο Σχολειο «ελλΗνικΗ 
ΣχολΗ το Ολύμπιον», που είναι ιδίου τύπου 
και έχει γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
▶ Το κενΤρο ανωΤερων Σπουδων 
αμμοχωΣΤου κ.α.Σ.α (Εσπερινό Λύκειο) 
με γλώσσες διδασκαλίας την Ελληνική και την 
Αγγλική. 
▶ Το κενΤρο ΤεχνικΗΣ και εμπορικΗΣ 
εκπαιδευΣεωΣ (κ.Τ.ε.ε.) με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Ελληνική. 

ΣυμΦωνα με ΤουΣ 

επιΣΗμουΣ καΤαλοΓουΣ 

Του υπουρΓειου 

παιδειαΣ και πολιΤιΣμου, 

ΣΤΗν κυπρο ΣΗμερα 

λειΤουρΓουν Συνολικα 

39 εΓκεκριμενα 

ιδιωΤικα Σχολεια μεΣΗΣ 

εκπαιδευΣΗΣ. 

τα 39 εγκεκρίμενα 
ΙδΙωτΙκά ΣχολεΙά 
ΜεΣηΣ εκπάΙδευΣηΣ 



▶ Το ιδιου και παρομοιου Τυπου 
ιδιωΤικο Σχολειο «Τερρα ΣαΝΤα», με 
δυνατότητα διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και 
στο Λύκειο την Ελληνική και στο Λύκειο την 
Αγγλική. 
▶ Το AMERICAN ACADEMY NICOSIA, που 
είναι παρομοίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το G.C. SCHOOL OF CAREERS, το οποίο 
είναι παρομοίου τύπου, με γλώσσα διδασκα-
λίας την Αγγλική. 
▶ Το PASCAL PRIVATE ENGLISH SCHOOL, 
που είναι παρομοίου τύπου, με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το PRIVATE SCHOOL T.J.S. SENIOR 
SCHOOL, που είναι παρομοίου τύπου με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το GRAMMAR SCHOOL, που είναι παρο-
μοίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο, με γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL IN CYPRUS, το οποίο είναι διαφό-
ρου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το ENGLISH SCHOOL που έχει ως 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το FALCON SCHOOL NICOSIA, το οποίο 
είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκα-
λίας την Αγγλική. 

Στη επαρχία ΛεμεΣού Λείτούργούν 
15 ίδίωτίκα ΣχοΛεία καί είναί τα 
εξηΣ: 
▶ Η ιδιωΤικΗ ελλΗΝικΗ ΣχολΗ παΣκαλ 
Λεμεσού, που είναι ιδίου τύπου με γλώσσα 
διδασκαλίας την Ελληνική. 
▶ Η ιδιωΤικΗ ελλΗΝικΗ αμερικαΝικΗ 
ΣχολΗ λεμεΣου, που είναι ιδίου τύπου με 
γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
▶ Το FOLEY’S SCHOOL, το οποίο είναι 
παρομοίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο, με γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το IMS PRIVATE SCHOOL, που είναι 
διαφόρου τύπου, με γλώσσα διδασκαλίας την 
Αγγλική. 
▶ Το L.I.T.C. RUSSIAN εNGLISH PRIVATE 
SCHOOL, που είναι διαφόρου τύπου, με 
γλώσσα διδασκαλίας τη Ρωσική. 
▶ Το LEBANESE GREEN HILL SCHOOL, 
που είναι διαφόρου τύπου, με γλώσσες διδα-
σκαλίας την Αγγλική και την Αραβική. 
▶ Το MORFOSIS PRIVATE SCHOOL, που 
είναι διαφόρου τύπου, με γλώσσα διδασκα-
λίας τη  Ρωσική. 
▶ Το PASCAL PRIVATE ENGLISH SCHOOL 
LEMESOS, που είναι παρομοίου τύπου, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το SILVERLINE PRIVATE SCHOOL, που 
είναι διαφόρου τύπου, με γλώσσα διδασκα-
λίας την Αγγλική. 

LARNACA, που είναι παρομοίου τύπου, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Η αμερικαΝικΗ ακαδΗμια λαρΝα-
καΣ, που είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική. 

Στη επαρχία αμμοχωΣτού Λείτούρ-
γούν τα εξηΣ ίδίωτίκα ΣχοΛεία: 
▶ Το XENION HIGH SCHOOL, που είναι 
παρομοίου τύπου, με γλώσσα διδασκαλίας την 
Αγγλική. 
▶ Το «XENION», που είναι παρομοίου τύπου 
Ιδιωτικό Σχολείο, με γλώσσα διδασκαλίας την 
Ελληνική. 

Στη επαρχία παφού Λείτούργούν 
τα εξηΣ ίδίωτίκα ΣχοΛεία: 
▶ Το PRIVATE BRITISH SCHOOL ASPIRE, 
που είναι διαφόρου τύπου, με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το INTERNATIONAL SCHOOL OF 
PAPHOS, που είναι παρομοίου τύπου, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το «THE LEARNING CENTRE (TLC)», που 
είναι διαφόρου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 

▶ Το ST. MARY’S SCHOOL, το οποίο είναι 
παρομοίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο, με γλώσ-
σες διδασκαλίας την Ελληνική, την Αγγλική, τη 
Γαλλική και την Ιταλική. 
▶ Το AMERICAN ACADEMY LIMASSOL, 
που είναι παρομοίου τύπου, με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το GRAMMAR SCHOOL LIMASSOL, το 
οποίο είναι παρομοίου, τύπου με γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το HERITAGE PRIVATE SCHOOL, που 
είναι παρομοίου τύπου, με γλώσσα διδασκα-
λίας την Αγγλική. 
▶ Το LOGOS SCHOOL OF ENGLISH 
EDUCATION, που είναι παρομοίου τύπου, με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
▶ Το PUPILS OF PYTHAGORAS SCHOOL, 
το οποίο είναι διαφόρου τύπου Ιδιωτικό Σχο-
λείο, με γλώσσα διδασκαλίας τη Ρωσική. 

Στη επαρχία ΛαρνακαΣ Λείτούρ-
γούν τα εξηΣ ίδίωτίκα ΣχοΛεία: 
▶ Το N.N. MED HIGH SCHOOL, που είναι 
παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας την 
Αγγλική. 
▶ Το PASCAL PRIVATE ENGLISH SCHOOL 



42 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ*

Το 2019 αναμένεται να είναι ένα έτος με, ενδε-
χομένως, ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις σε 
ένα ιδιαίτερα προκλητικό περιβάλλον, σε ένα 
περιβάλλον εύθραυστο αλλά την ίδια στιγμή σε 
ένα περιβάλλον το οποίο ανοίγει προοπτικές και 
δίνει ευκαιρίες. Σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση 
θα ήθελα να δώσω έμφαση στο τρόπο με τον 
οποίο το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου εξο-
πλίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του για 
να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα με 
επιτυχία. 
Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, παρέχουμε 
τα εφόδια, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
και τις συνθήκες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι 
απόφοιτοι μας, να αξιοποιούν το σύνολο των 
ευκαιριών  που έρχονται μπροστά τους, από 
την επόμενη μέρα κιόλας της αποφοιτήσεως 
τους. 
Με γνώμονα λοιπόν την προσιτή αριστεία, την 
ακαδημαϊκή αρτιότητα, την ευαισθησία μας 
πάνω απ’ όλα για τον φοιτητή, την φοιτήτρια 
και την οικογένεια, πορευόμαστε στο μέλλον, 
στηριζόμενοι σε συγκεκριμένους, στέρεους 
πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊ-
κής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης. 
Ενισχύουμε την έρευνα και παράγουμε νέα 
γνώση, γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διε-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΠυΛώΝΑΣ ΣΤΑθΕρόΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤυξΗΣ, ΑΚΑδΗμΑϊΚΗΣ 
ΠρώΤόΠόρΙΑΣ ΚΑΙ δΙΕθΝόυΣ ΑΝΑγΝώρΙΣΗΣ

θνή αναγνώριση, με προγράμματα σπουδών τα 
οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στις 
νέες προκλήσεις, στις νέες τεχνολογίες. Με νέα 
πρωτοποριακά προγράμματα τα οποία βρίσκο-
νται στην αιχμή της επαγγελματικής ζήτησης 
αλλά και της ακαδημαϊκής αναζήτησης. Πιστο-
ποιούμε το σύνολο των προγραμμάτων μας 
από διεθνείς επαγγελματικούς φορείς. Ανα-
πτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες με ιδιαίτερα 
σημαντικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξω-
τερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Middlesex 
για την απονομή διπλών πτυχίων (dual 
degrees) και το Πανεπιστήμιο του Hull στη 
Μεγάλη Βρετανία, ενώ μέλη του εκπαιδευτικού 
μας προσωπικού αποτελούν επισκέπτες ερευ-
νητές σε διακεκριμένα και παγκοσμίου φήμης 
πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως η Οξφόρδη και 
το New York State University. Με την υψηλή 
στάθμη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, η 
οποία συνεχώς ανανεώνεται και ενδυναμώνε-
ται. Συμμετέχουμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 
προγράμματα, έτσι ώστε ακριβώς να γινόμαστε 
καθημερινά ισότιμοι συνομιλητές με την διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, μέσα από διεθνείς 
συνεργασίες, με σημαντικούς επιστημονικούς, 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας 
παράγουν νέα γνώση και συμμετέχουν στον 
επιστημονικό διάλογο. Ενισχύουμε την βιβλιο-
θήκη μας η οποία αποτελεί πλέον ένα σημείο 
αιχμής για την ανάδειξη της γνώσης και την 
αξιοποίηση της από τους φοιτητές και τις φοι-
τήτριες μας. Η ανοικτή πρόσβαση στην γνώση 
είναι για μας μια πρόκληση, είναι ένα στοίχημα 
και πάνω σε αυτή την πρόκληση επενδύουμε 
καθημερινά. Παράλληλα, ενισχύουμε τις υπο-
τροφίες για την προσέλκυση ικανών και άρι-
στων φοιτητριών και φοιτητών. 
Συνδέουμε το Πανεπιστήμιο και την φοιτητική 
μας κοινότητα με την αγορά εργασίας. Ενδυνα-
μώνουμε περαιτέρω το υφιστάμενο γραφείο 
διασύνδεσης, ενισχύουμε την επιδοτούμενη 
πρακτική άσκηση των φοιτητών μας σε επαγ-
γελματικούς φορείς και επιχειρήσεις, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ενσωματώνουμε 
στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών, το 
μάθημα της πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες μας, να είναι σε θέση 
να έχουν επαρκή επαγγελματικά εφόδια ακόμα 
και πριν την αποφοίτηση τους. Είμαστε συνεχείς 
συμπαραστάτες των αποφοίτων μας. 
Πορευόμαστε με κοινωνική ευαισθησία και 
υψηλό αίσθημα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 

Είναι για εμάς αλλά και για εμένα, 
αφού προέρχομαι από την περιοχή, 
ιδιαίτερα σημαντική η παροχή από το 
Πανεπιστήμιο  υποτροφιών πλήρους 
απαλλαγής διδάκτρων στους πυρόπληκτους 
των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και του 
Δήμου Μαραθώνα, αλλά και οι δεκάδες υπο-
τροφίες σε φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες. 
Η ακαδημαϊκή αρτιότητα συνοδεύεται με κοινω-
νική ευαισθησία.   
Συνεισφέρουμε στην τοπική ανάπτυξη. Είναι 
δέσμευση και υποχρέωση ενός Πανεπιστημίου 
στην επαρχία της Πάφου, να προσφέρει το 
σύνολο των ικανοτήτων και δυνατοτήτων που 
διαθέτει για την βιώσιμη και αειφόρα τοπική 
ανάπτυξη. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μένα 
την πρώτη βδομάδα ανάληψης των καθηκό-
ντων μου, να δω από κοντά τις εργασίες των 
φοιτητών και φοιτητριών του Προγράμματος 
της Αρχιτεκτονικής, εργασίες οι οποίες ουσι-
αστικά στηρίχθηκαν στις δουλειές οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανάδειξη 
των τοπικών, σημαντικών χαρακτηριστικών 
του Δήμου Πάφου, του Δήμου Γεροσκήπου 
και άλλων γειτονικών δήμων της περιοχής. 
Είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται από 
τους συνεργάτες στο πρόγραμμα της Ιστορίας 
σχετικά με την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας. 
Αυτή η ιστορική αναδρομή είναι που μας κρα-
τάει ζωντανούς,  τόσο στο παρόν όσο και στο 
μέλλον. Αναπτύσσουμε το Πανεπιστήμιο της 
κοινωνίας, το οποίο πλέον με μια σταθερή 
δομή αποτελεί πυλώνα, φάρο γνώσης για την 
τοπική κοινότητα και βεβαίως μπορώ να ανα-
φερθώ σε δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις τις 
οποίες σχεδόν καθημερινά, πραγματοποιούμε 
στο Πανεπιστήμιο μας. 
Στηρίζουμε τους απόφοιτούς μας. Σε αυτή τη 
κατεύθυνση, ενισχύουμε τον Σύλλογο Αποφοί-
των δημιουργώντας, ανάμεσα στα άλλα ειδικό 
διαδικτυακό τόπο. Δικτυώνουμε, ενισχύουμε, 
ενδυναμώνουμε τους απόφοιτούς μας, είναι 
υποχρέωση μας, αυτό νιώθουμε, αυτό πράτ-
τουμε. 
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις παρέχει όλα εκείνα 
τα εφόδια τα οποία απαιτούνται έτσι ώστε οι 
απόφοιτοί του να διεκδικήσουν με ιδιαίτερες 
αξιώσεις και επιτυχία τις προσδοκίες τους και 
να εκπληρώσουν τα όνειρα τους. Το Νεάπολις 
είναι το κοινό μας σπίτι, είναι η στέγη κάτω από 
την οποία θα πορευθούμε όλοι μαζί τα επό-
μενα χρόνια.
*Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου 



Εκδίδεται µε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 
του Συγκροτήµατος ∆ΙΑΣ, του µεγαλύτερου

 Συγκροτήµατος µέσων ενηµέρωσης στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΟΙ 30 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
που αλλάζουν την 

καθηµερινότητά µας.

ΓΕΣΥ
Αποκαλύπτουµε όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε και τι θα κοστίσει σε 

κράτος και πολίτες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ο νέος πρόεδρος της ΟΕΒ εξηγεί 

πώς θα βάλει καύσιµα 
στην κυπριακή οικονοµία.
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