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ΙΔΙΩΤΙΚΗ VS ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ήρθε η ώρα να διαλέξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Νέοι ορίζοντες και νέες εμπειρίες επιφυλάσ-
σει για τους μαθητές η μετάβαση είτε από το 
δημοτικό στο γυμνάσιο είτε αργότερα από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια. Η 
εκπαιδευτική σκάλα που καλούνται να ανέβουν 
οι μαθητές, κτίζεται σιγά σιγά βάσει των επιλο-
γών που κάνουν αρχικά οι γονείς και έπειτα οι 
ίδιοι. Η πρώτη και ίσως πιο σημαντική επιλογή 
που λαμβάνεται κυρίως από τους κηδεμόνες 
αφορά το δίλημμα της δημόσιας ή της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, ενώ ακολούθως η δεύτερη βαρυ-
σήμαντη απόφαση αφορά τις σπουδές. 
Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι γονείς θα 
κληθούν να λάβουν την πρώτη δύσκολη 
επιλογή για τα παιδιά τους. Οι μαθητές των 
δημοτικών που θα επιλέξουν να φοιτήσουν 
σε ιδιωτικό σχολείο για τα επόμενα χρόνια, θα 
παρακαθίσουν στις εισαγωγικές εξετάσεις που 
θα πραγματοποιηθούν για όλα τα ιδιωτικά σχο-
λεία μέσα στο Μάρτιο, ενώ των εξετάσεων θα 
ακολουθήσουν και οι εγγραφές στο σχολείο της 
επιλογής τους. 

Με αφορμή λοιπόν τις επερχόμενες εισαγω-
γικές εξετάσεις για εισδοχή στα ιδιωτικά σχο-
λεία Μέσης Εκπαίδευσης και με δεδομένο ότι 
υπάρχουν ακόμη αναποφάσιστοι, η «Σημερινή» 
της Κυριακής, μέσω του ενθέτου «Εκπαίδευση 
2020», παρουσιάζει το προφίλ των εγκεκριμέ-
νων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
στη χώρα μας, ενώ μας δίνει την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε κάποια από αυτά λίγο καλύτερα. 
Την ίδια στιγμή, θίγουμε και το μεγάλο ζήτημα 
της μετέπειτα μόρφωσης των σημερινών μαθη-
τών της Μέσης Εκπαίδευσης. Έτσι, το παρόν 
ένθετο, με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο που θα βοηθήσει τόσο τους γονείς 
όσο και τους ίδιους τους μαθητές να λάβουν 
τις σωστές αποφάσεις, συνοψίζει τις επιλογές 
σπουδών στη χώρα μας στα δημόσια ή ιδιωτικά 
πανεπιστήμια και στις ιδιωτικές σχολές.  

Θεοδώρα Νικολάου
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Η χαρτογραφΗσΗ 
τΗσ ιδιωτικΗσ εκπαιδευσΗσ 
στην Κύπρο

σήμερα λειτουργούν 
39 εγκεκριμένα 
ιδιωτικά σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης, 
στα οποία φοιτούν 
πέραν των 10 
χιλιάδων μαθητών 



Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα 39 Ιδι-
ωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, 171 
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και 28 Ιδιωτικά 
Δημοτικά Σχολεία, τα οποία παρέχουν 
στους μαθητές εκπαίδευση που απο-
σκοπεί στην πνευματική καλλιέργεια 
και αγωγή τους, στην προετοιμασία για 
σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Κύπρου. 

Ανάλογα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρό-
γραμμα που εφαρμόζουν κατατάσσονται σε 
τρεις τύπους σχολείων ως εξής:
ΙΔΙου τυπου: Όσα Ιδιωτικά Σχολεία ακο-
λουθούν χωρίς καμία παρέκκλιση τα ισχύοντα 
αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των υφι-
στάμενων τύπων δημοσίων σχολείων.
παροΜοΙου τυπου: Όσα Ιδιωτικά Σχολεία 
περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα κύρια 
μαθήματα του υφιστάμενου τύπου δημοσίων 
σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι 
αφορά τον χρόνο και την ύλη που προνοούνται 
για τα δημόσια σχολεία.
ΔΙαφορΕτΙΚου τυπου: Σε αυτή την 
κατηγορία κατατάσσονται τα σχολεία που δεν 
εμπίπτουν σε καμία από τις δύο προηγούμενες 
κατηγορίες.

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 τη σχολική χρονιά 2018 – 
2019 φοιτούσαν 10.684 μαθητές, οι οποίοι 
αποτελούσαν το 19.16 % του συνόλου του 
μαθητικού πληθυσμού της Μέσης Εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, 5020 μαθητές φοιτούσαν στο 
Γυμνασιακό κύκλο ιδιωτικών σχολείων και οι 
υπόλοιποι 5664 φοιτούσαν στο Λυκειακό κύκλο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως την τελευταία 5ετία 
το ποσοστό των μαθητών της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης σε σχέση με το σύνολο του μαθητικού 
πληθυσμού στην Κύπρο ολοένα και αυξάνεται. 
Συγκεκριμένα, το 2005 – 2006 οι μαθητές της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτελούσαν το 13,50 % 
των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο, τη χρονιά 2006 – 2007 αποτελούσαν το 
14,06 %, τη χρονιά 2007-2008 το 14,98 %, τη 
χρονιά 2008-2009 το 16,53 %, τη χρονιά 2009 
– 2010 το 17,24 %, τη χρονιά 2010-2011 
το 17,41 % και τη χρονιά 2011 – 2012 απο-
τελούσαν το 17,76 %. Τη χρονιά 2012-2013 
σημειώθηκε μία μικρή μείωση στον αριθμό των 
μαθητών με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να 
πέσει στο 17,49 %, όπως επίσης και τη χρονιά 
2013 – 2014 που έπεσε στο 17,19 % και τη 
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χρονιά 2014-2015 που έφτασε στο 17,14 %. 
Το ποσοστό των μαθητών της ιδιωτικής μέσης 
εκπαίδευση επανήλθε στην αυξητική του ροή 
από τη χρονιά 2015-2016. Συγκεκριμένα εκείνη 
τη χρονιά οι μαθητές της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
αποτελούσαν το 17,67 % του συνολικού μαθη-
τικού πληθυσμού, τη χρονιά 2016-2017 το 
18,07 %, τη χρονιά 2017-2018 το 18,59 % και 
τη χρονιά 2018-2019 έφτασαν να αποτελούν 
το 19,16 % όλων των μαθητών της Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

τα 39 ΕγΚΕΚρΙΜΕΝα ΙΔΙωτΙΚα 
ΣχολΕΙα ΜΕΣηΣ ΕΚπαΙΔΕυΣηΣ 
Σύμφωνα με τους επίσημους καταλόγους του 
Υπουργείου Παιδείας, στην Κύπρο σήμερα λει-
τουργούν συνολικά 39 εγκεκριμένα Ιδιωτικά 
Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 
Στη ΕπαρχΙα λΕυΚωΣΙαΣ λΕΙτουργουΝ 
τα 16 απο αυτα ΚαΙ ΕΙΝαΙ τα ΕξηΣ: 
Το γαλλο-κυπριακό Σχολείο, το οποίο είναι 
Ιδιωτικό Σχολείο παρομοίου τύπου με γλώσσες 
διδασκαλίας την Γαλλική και την Ελληνική. 
Η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή πασκάλ Λευ-
κωσίας που είναι ιδίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο 
με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
Η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή φόρουμ, η 
οποία είναι ιδίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας 
την Ελληνική. 
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό λύκειο Κ.Ε.Σ., 
που είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Ελληνική. 
Το Ιδιωτικό Σχολείο «Ελληνική Σχολή το 
ολύμπιον», που είναι ιδίου τύπου και έχει 
γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. 
Το Κέντρο ανώτερων Σπουδών αμμοχώ-
στου Κ.α.Σ.α (Εσπερινό Λύκειο) με γλώσσες 
διδασκαλίας την Ελληνική και την Αγγλική. 
Το Κέντρο τεχνικής και Εμπορικής Εκπαι-
δεύσεως (Κ.Τ.Ε.Ε) με γλώσσα διδασκαλίας την 
Ελληνική. 
Το ιδίου και παρομοίου τύπου Ιδιωτικό 
Σχολείο «τΕρρα ΣαΝτα», με δυνατότητα 
διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο στην 
Ελληνική και στο Λύκειο στην 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 διδασκαλίας 
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 παρομοίου 
τύπου Ιδιωτικό Σχολείο με γλώσσα διδασκαλίας 
την Αγγλική. 

Η χαρτογραφΗσΗ 
τΗσ ιδιωτικΗσ εκπαιδευσΗσ 
στην Κύπρο
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Το AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL 
IN CYPRUS, το οποίο είναι διαφόρου τύπου 
Ιδιωτικό Σχολείο με γλώσσα διδασκαλίας την 
Αγγλική. 
Το ENGLISH SCHOOL που έχει ως γλώσσα 
διδασκαλίας την Αγγλική. 
Το FALCON SCHOOL NICOSIA, το οποίο 
είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας 
την Αγγλική. 

Στη επαρχία ΛεμεΣού Λείτούργούν 
15 ίδίωτίκα ΣχοΛεία καί είναί τα 
εξηΣ: 
Η ίδιωτική ελληνική Σχολή παΣκαΛ Λεμε-
σού, που είναι ιδίου τύπου με γλώσσα διδασκα-
λίας την Ελληνική. 
Η ίδιωτική ελληνική αμερικανική Σχολή 
Λεμεσού, που είναι ιδίου τύπου με γλώσσα 
διδασκαλίας την Ελληνική. 
Το FOLEY SCHOOL, το οποίο είναι παρομοίου 
τύπου Ιδιωτικό Σχολείο με γλώσσα διδασκαλίας 
την Αγγλική. 
Το IMS PRIVATE SCHOOL, που είναι διαφό-
ρου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
Το L.I.T.C RUSSIAN εNGLISH PRIVATE 
SCHOOL, που είναι διαφόρου τύπου με 
γλώσσα διδασκαλίας την Ρωσική. 
Το LEBANESE GREEN HILL SCHOOL, που 
είναι διαφόρου τύπου με γλώσσες διδασκαλίας 
την Αγγλική και την Αραβική. 
Το MORFOSIS PRIVATE SCHOOL, που είναι 
διαφόρου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας την 
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 διδασκαλίας 
την Αγγλική. 
Το ST. MARY’S SCHOOL, το οποίο είναι 
παρομοίου τύπου Ιδιωτικό Σχολείο με γλώσσες 
διδασκαλίας την Ελληνική, την Αγγλική, τη Γαλ-
λική και την Ιταλική. 
Το AMERICAN ACADEMY LIMASSOL, που 
είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας 
την Αγγλική. 
Το GRAMMAR SCHOOL LIMASSOL, το 
οποίο είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 
Το HERITAGE PRIVATE SCHOOL, που είναι 
παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας την 
Αγγλική. 

asdasdasd

κατανομη μαΘητίκού πΛηΘύΣμού
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (%)
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2005-2006 8809 65236 13.50%
2006-2007 9189 65351 14.06%
2007-2008 9781 65291 14.98%
2008-2009 10769 65158 16.53%
2009-2010 11083 64276 17.24%
2010-2011 11094 63718 17.41%
2011-2012 11107 62551 17.76%
2012-2013 10568 60433 17.49%
2013-2014 10012 58245 17.19%
2014-2015 9708 56650 17.14%
2015-2016 9817 55563 17.67%
2016-2017 9980 55220 18.07%
2017-2018 10249 55145 18.59%
2018-2019 10684 55761 19.16%

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 την Ρωσική. 

Στη επαρχία ΛαρνακαΣ Λείτούρ-
γούν: 
Το N.N. MED HIGH SCHOOL, που είναι 
παρομοίου τύπου με γλώσσα διδασκαλίας 
την Αγγλική. 
Το PASCAL PRIVATE ENGLISH SCHOOL 
LARNAKA, που είναι παρομοίου τύπου με 
γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. 
Η αμερικανική ακαδημία Λάρνακας, 
που είναι παρομοίου τύπου με γλώσσα διδα-
σκαλίας την Αγγλική. 

Στη επαρχία αμμοχωΣτού 
Λείτούργούν: 
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: 
Το Private British School ASPIRE, που 
είναι διαφόρου τύπου με γλώσσα διδασκα-
λίας 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. 



Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για 
εισαγωγή στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαί-
δευσης για τους μαθητές Στ’ τάξης Δημόσιων και 
Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων το σχολικό έτος 
2020-2021, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο 
που εξέδωσε, οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διε-
ξαχθούν από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 
έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, συμπερι-
λαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών. 

Οι εξετάσεισ άνά σχΟλειΟ 
Τα σχολεία που ενημέρωσαν το Υπουργείο 
(μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω 
εγκυκλίου) σχετικά με τις ημερομηνίες των εξε-
τάσεων ανά επαρχία είναι τα εξής: 

Επαρχία ΛΕυκωσίασ
Οι εξετάσεις στο Γάλλο-Κυπριακό σχολείο θα 
διεξαχθούν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, στην 
Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας το Σάββατο 
14 Μαρτίου 2020, στην Ελληνική Σχολή «Το 
Ολύμπιον» την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, 
στην Ελληνική Σχολή «Φόρουμ» την Τετάρτη 
18 Μαρτίου 2020, στο εσπερινό λύκειο Κ.Α.Σ.Α. 
οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19 
Μαρτίου 2020, στο Τέρρα Σάντα το Σάββατο 14 
Μαρτίου 2020, στο G.C. School of Careers το 

Οι ημερΟμηνιες των φετινων 
εισάγωγικων εξετάσεων

Επαρχία Λαρνακασ
Οι εξετάσεις στο Med High School θα διε-
ξαχθούν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, στο 
Pascal English School Larnaca το Σάββατο 14 
Μαρτίου 2020 και στο «The American Academy 
Larnaca» το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020. 

Επαρχία παφου
Οι εξετάσεις στο Private British School Aspire 
θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 
και στο «The International School of Paphos» 
την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και το Σάβ-
βατο 14 Μαρτίου 2020. 

στις 3 άπριλίου οι εγγραφές 
Στην εγκύκλιό του, το Υπουργείο Παιδείας υπο-
δεικνύει ότι οι εγγραφές για τους μαθητές που 
θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου, κατά 
την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021, στα 
Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, θα διεξα-
χθούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020. 
Περαιτέρω, το Υπουργείο συμβουλεύει τους 
ενδιαφερόμενους να ανατρέχουν διαρκώς στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ιδιωτικής Μέσης Εκπαί-
δευσης (www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/
index.html), όπως επίσης και σε εκείνη της 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (www.moec.gov.cy/
dme/index.html) για την όσο το δυνατό άμεση 
και πλήρη ενημέρωσή τους. 

Θα διεξαχΘούν απο την 
παρασκεύη 13 Μαρτιού 
εωσ και το σαββατο 28 
Μαρτιού 2020 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020, στο Pascal English 
School Nicosia το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, 
στο Private School T.J.S Senior School την 
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, στο «The American 
Academy Nicosia» την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, 
στο «The English School» το Σάββατο 14 Μαρ-
τίου 2020, στο «The Falcon School» την Παρα-
σκευή 13 Μαρτίου 2020 και στο «The Grammar 
School Nicosia» τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020. 

Επαρχία ΛΕμΕσου
Οι εξετάσεις στην Ελληνική Σχολή Αμερικανικής 
Ακαδημίας Λεμεσού θα διεξαχθούν το Σάβ-
βατο 14 Μαρτίου 2020, στην Ελληνική Σχολή 
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2020, στο Foley’s Grammar School τη Δευτέρα 
16 Μαρτίου 2020, στο Pascal English School 
Lemesos την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, στο 
St. Mary’s School το Σάββατο 28 Μαρτίου 
2020, στο «The American Academy School 
Limassol» το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, στο 
«Τhe Grammar School Limassol» το Σάββατο 
21 Μαρτίου 2020 και στο «The Heritage Private 
School» την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. 

Επαρχία αμμοχωστου
Οι εξετάσεις στο Xenion High School θα διεξα-
χθούν την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. 
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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 Προδημο-
τική – Xenion Preschool, το Γραφείο Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού – Xenion Unistudies 
Services, το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Απασχό-
λησης Παιδιών – Xenion Summer Fun Club, το 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Τουρισμού – Cyprus 
School of English και το Xenion Boarding 
School – το Οικοτροφείο για ξένους μαθητές.
Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση, διότι 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 επί-
πεδα, έχουν κατατάξει το XENION EDUCATION 
ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Κύπρου. 
To XENION είναι το εφαλτήριο της επιτυχίας. 

XENION HIGH SCHOOL
Το Xenion High School βρίσκεται στο Παραλίμνι 
και είναι το μοναδικό Ιδιωτικό Σχολείο Μέσης 
Εκπαίδευσης στην Επαρχία Αμμοχώστου. Το 
σχολείο είναι δίγλωσσο, ελληνόφωνο και 
αγγλόφωνο, και δίνει στους μαθητές τη δυνα-
τότητα να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξω-
τερικού, 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 μην χρειάζονται φροντιστηρι-

XENION HIGH SCHOOL
«Το εφαλΤήριο Τής επιΤυχιας» 
Τo Xenion education λειΤουργει ςΤήν επαρχια αμμοχώςΤου απο Το 1980

ακά μαθήματα, εφόσον όλη η προετοιμασία και 
καθοδήγηση γίνεται εντός του σχολείου μέσα 
από το επιτυχημένο δίγλωσσο αναλυτικό πρό-
γραμμα μαθημάτων. 

ςΤoχοι Του Xenion HiGH ScHooL
•  Η ολοκληρωμένη γνωσιολογική ανάπτυξη
•  H δημιουργία πολιτών με υψηλό αίσθημα 

ήθους, σεβασμού και ευθύνης
•  Η ενδυνάμωση της ιστορικής ταυτότητας 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 
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μαθητές μας παρακάθονται στις εξετάσεις A΄ 
LEVEL. Όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε 
πανεπιστήμια της Αμερικής, της Γερμανίας και 
άλλων χωρών, προετοιμάζονται επιπρόσθετα 
και για τις ανάλογες εξετάσεις SAT, TOEFL, DAF, 
DSH, DELF. Με τα εξαιρετικά αποτελέσματα στις 
εξωτερικές εξετάσεις και με το αναγνωρισμένο 
απολυτήριο του σχολείου, οι μαθητές μας εξα-
σφαλίζουν 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 επι-
τυχία που έχουμε στην εισδοχή μαθητών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας! 

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

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

μαθημάτων και για την κατεύθυνση σταδιο-
δρομίας

Οι πιο πάνω άξονες υλοποιούνται, με την 
εμπλοκή της Διεύθυνσης του σχολείου, μέσα 
από τον θεσμό του Head of Year (Υπεύθυνος 
Καθηγητής Έτους), του Συμβούλου Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού και του μαθήματος 
Social Studies (Κοινωνική Αγωγή) που διδά-
σκεται σε όλες τις τάξεις καθ’ όλα τα έτη φοίτη-
σης. Αφιερώνουμε χρόνο για τον κάθε μαθητή 
μας ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
του. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεχής και 
ουσιαστική επικοινωνία που έχουμε με τους 
μαθητές και τους γονείς τους, οδηγεί στη 
δημιουργία ενός σφυρηλατημένου χαρακτήρα 
και μιας δυναμικής σχέσης, που έχει ως απο-

τέλεσμα την οικοδόμηση ενός επιτυχημένου 
μέλλοντος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Η υψηλής ποιότητας παιδεία που παρέχει το 
Xenion High School αποδεικνύεται από τις αμέ-
τρητες πρωτιές, τα βραβεία και τις διακρίσεις σε 
εξετάσεις, ολυμπιάδες και διαγωνισμούς, ενώ 
οι απόφοιτοί μας έχουν εξασφαλίσει 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

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 ομίλων. Το 
πρόγραμμα των ομίλων αποτελεί μεγάλο πλε-
ονέκτημα 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 (θέα-
τρο, μουσική, χορός, εικαστικά), τον αθλητισμό, 
τη ρομποτική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία, αλλά και με 
δραστηριότητες κοινωνικής ευαισθητοποίησης, 
προσφοράς και ψυχαγωγίας (φωτογραφία, 
κινηματογράφος, σκάκι). Σε όλες τις εξωδιδα-
κτικές μας δραστηριότητες ενισχύεται η γνώση 
και ενθαρρύνονται οι μαθητές να αναπτύξουν 
ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων μέσα από την 
ομαδικότητα, τον εθελοντισμό και την ενεργό 
συμμετοχή.
Επίσης, γίνεται καθοδήγηση και προετοιμασία 
των μαθητών για συμμετοχή σε τοπικά, ευρω-
παϊκά 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 δημιουργικοί, 
αυτόνομοι και δραστήριοι.

XENION AMPHITHEATRE
Το Xenion Amphitheatre, το μονα-
δικό σύγχρονο κλειστό αμφιθέατρο 
της επαρχίας, αποτελεί μια «πολι-
τιστική όαση», έναν «θησαυρό» 
για το σχολείο, 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 σχολικών μας εκδηλώσεων, 
όσο και για θεατρικές παραστάσεις, 
διαλέξεις, συνέδρια και συναυλίες.
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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 Achievement 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

ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι μαθητές μας, οι οποίοι επέλεξαν να παρα-
καθήσουν στις παγκύπριες εξετάσεις για εισ-
δοχή σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή της Ελλά-
δας, 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, Θεολο-
γία, Θεατρικές Σπουδές, Μουσική κλπ. Μερικά 
από τα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλά-
δας, στα οποία φοίτησαν ή φοιτούν απόφοιτοι 
του Xenion High School είναι:
• 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 
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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 είναι: 
• 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 

Mαρία Βορκά - Xenion TOP Student 2019 
Υψηλότερη Επίδοση κατά τα 7 έτη φοίτησης 
Α Levels: Biology A*, Chemistry A*, Maths A*, Greek A*

Απόφοιτοι Xenion High School 2019



12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2020

XENION JUNIOR SCHOOL
Προδημοτικη και δημοτικη ΕκΠαιδΕυση Ποιοτητασ 
«δυναμική επιλογή και σίγουρη επένδυση σε ένα λαμπρό μέλλον»

ιδρυση και φιλοσοφια
Το Xenion Junior School ιδρύθηκε κατόπιν 
εγκρίσεως του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και είναι το μοναδικό Ιδιωτικό 
Σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην επαρ-
χία Αμμοχώστου. 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 εξωτερικό. Σύνθημά μας 
είναι «Η γνώση είναι απελευθέρωση και 
δύναμη».
Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρί-
ζονται 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 
ενδυνάμωση και η διαμόρφωση ολοκλη-
ρωμένων προσωπικοτήτων.

•  Η ενίσχυση των παραδοσιακών και παναν-
θρώπινων αξιών.

Βασιζόμαστε στην άρτια οργάνωση, στη 
σωστή επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, 
στην προσεκτική μελέτη και εφαρμογή 
εκπαιδευτικού δίγλωσσου προγράμματος, 
καθώς και στην εποικοδομητική συνεργασία 
με τους γονείς. Οι μέθοδοι διδασκαλίας στη-
ρίζονται στη θεωρία της βιωματικής μάθη-
σης και συνδυάζονται με το πρόγραμμα 
αυτο-οργάνωσης και μελέτης. Είμαστε 
περήφανοι, γιατί οι στόχοι μας υλοποιούνται 
καθημερινά και η επιτυχία μας επιβεβαιώνε-
ται από την εμπιστοσύνη που παίρνουμε από 
όλους τους γονείς του σχολείου μας.

Γιατι ΓονΕισ και μαθητΕσ ΕΠιλΕ-
Γουν το Xenion Junior School
•  Προσωπική φροντίδα και αγάπη για το 

κάθε παιδί
• Υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο
•  Καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας, σεβασμού 

και ήθους
•  Αριστο μαθησιακό και ασφαλές περιβάλλον
• Σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις
•  Συνεχής και εποικοδομητική συνεργασία με 

τους γονείς
•  Επιμονή για τη διαμόρφωση ολοκληρωμέ-

νων προσωπικοτήτων
•  Ευρεία πνευματική καλλιέργεια των παι-

διών, για να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, 
υψηλές ηθικές και πνευματικές απαιτήσεις. 
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Η επιτυχια του Xenion Junior 
School
H επιτυχία του σχολείου είναι αξιοθαύμα-
στη, 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 πλείστο, Ελληνοκύπριοι αλλά 
και μαθητές από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες. Λειτουργούμε με πάθος για την 
εκπαίδευση και με επίκεντρο την αγάπη 
και το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά. 
Είμαστε περήφανοι για την επιτυχία του 
σχολείου μας και δεσμευόμαστε ότι 
θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην 
εκπαιδευτική αριστεία. Το Xenion Junior 
School αποτελεί για τους γονείς δυναμική 
επιλογή και σίγουρη επένδυση σε ένα 
λαμπρό μέλλον. 
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Ο ΠρΟεδρΟς τΟυ ςυνδεςμΟυ ΙδΙωτΙκων ςχΟλεΙων, ΓΙωρΓΟς κρητΙκΟς,
μας μΙλα  ΓΙα τΙς ΠρΟκληςεΙς ΠΟυ αντΙμετωΠΙζΟυν τα ΙδΙωτΙκα 
ςχΟλεΙα, τη νεα νΟμΟθεςΙα ΠΟυ δΙεΠεΙ τη λεΙτΟυρΓΙα τΟυς καΙ τΟ 
ΠαΓΙΟ αΙτημα τΟυ ςυνδεςμΟυ ΓΙα μερΙκη εΠΙδΟτηςη των δΙδακτρων 
αΠΟ τΟ κρατΟς 
Της Θεοδώρας Νικολαου 

αυξηθηκαν 
ΟΙ μαθητες 
στα ιδιωτικα σχολεια

Πόσοι μαθητές φοιτούν στα ιδιωτικά 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης κατά τη 
σχολική χρονιά που διανύουμε;  αυξή-
θηκαν ή μειώθηκαν σε σχέση με πέρσι; 
Στα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης φοι-
τούν σήμερα λίγο περισσότεροι από 10,000 
μαθητές που αποτελούν περίπου το 20 % του 
συνόλου των μαθητών. Ο αριθμός αυτός 
παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι 
που είχαμε 9,900 περίπου μαθητές και απο-
τελούσαν το 19 % του συνόλου των μαθητών 
στην Κύπρο. 

Πού κυμαίνονται φέτος τα δίδακτρα 
των ιδιωτικών σχολείων και πώς αυτά 
καθορίζονται; 
Τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων διαφέ-
ρουν από σχολείο σε σχολείο. Αυτά κυμαίνονται 

ελαφρώς αυξημένος είναι ο αριθμός 
των μαθητών που φοιτούν φέτος στα 
ιδιωτικά σχολεία, σε σχέση με πέρσι. 
ςύμφωνα με τον Πρόεδρο του ςυνδέ-
σμου ιδιωτικών ςχολείων, Γιώργο κρη-
τικό, οι μαθητές της ιδιωτικής Μέσης 
εκπαίδευσης ξεπερνούν τους 10 χιλιά-
δες και αποτελούν το 20% του συνολι-
κού μαθητικού πληθυσμού της κύπρου. 
ςε συνέντευξή του στο ένθετο «εκπαί-
δευση 2020», ο κ. κρητικός μας μιλά για 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
ιδιωτικά σχολεία, εξηγεί τι αλλάζει με τη 
νέα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία 
τους, ενώ αναφέρεται και στο πάγιο 
αίτημα του ςυνδέσμου για μερική επιδό-
τηση των διδάκτρων από το κράτος. 

μεταξύ €5,000 και €8,000. Ο μέσος όρος είναι 
κοντά στις €6,500 και είναι κατά πολύ χαμηλό-
τερος από το κόστος ανά μαθητή στο δημόσιο 
σχολείο που ξεπερνά τις €10,000. Τα δίδακτρα 
των ιδιωτικών σχολείων είναι προσιτά ακόμα 
και για οικογένειες μέσης οικονομικής κατά-
στασης. Αρκετά ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν 
υποτροφίες ή και μειώσεις διδάκτρων κάτω από 
κάποιες προϋποθέσεις. Τα δίδακτρα καθορίζο-
νται από τη σχολή η οποία είναι υποχρεωμένη 
από το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα να ενη-
μερώνει τους γονείς για το ύψος των διδάκτρων 
από την 1η τάξη μέχρι και την απόλυση του 
παιδιού τους, δηλαδή την 6η αν είναι εξατάξιο 
ή την 7η αν είναι επτατάξιο σχολείο. Οι Κύπριοι 
γονείς θεωρούν τη μόρφωση σταθερή αξία και 
δε διστάζουν να προσφέρουν στο παιδί τους 
εκείνο που θεωρούν καλύτερο. 
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Πέρσι εγκρίθηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων η νέα νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών 
σχολείων.  Τι αλλάζει ουσιαστικά με 
αυτό τον νόμο; 
Μετά από μια πολύχρονη αλλά συνάμα ωφέλιμη 
συζήτηση τόσο στο Υπουργείο Παιδείας αλλά 
και στην Βουλή καταλήξαμε σε νέα πολυσέλιδη 
νομοθεσία που εν ολίγοις ρυθμίζει το πολυσυ-
ζητημένο θέμα των διδάκτρων, τη θέσπιση εσω-
τερικών κανονισμών λειτουργίας των σχολείων 
καθώς και οδηγών σπουδών για τους γονείς και 
πολλά άλλα που άπτονται της λειτουργίας του 
σχολείου. 

Πού βρίσκεται το θέμα με την πάγια 
εισήγησή σας για μερική επιδότηση 
των διδάκτρων όλων των μαθητών της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης από το κράτος; 
Ανταποκρίθηκε η πολιτεία στο αίτημά 
σας; 
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 εκπαιδευ-
τήρια Μέσης. Στην ιδιωτική Δημοτική Εκπαίδευση 
φοιτούν περίπου 4.500 μαθητές (10 %) και στην 
ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση 10.000 (20 %). Το 
κόστος ανά μαθητή στη δημόσια Εκπαίδευση, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας, ανέρχεται στο €6.308 ανά 
μαθητή για τη Δημοτική Εκπαίδευση και €9.428 
ανά μαθητή για τη Μέση Εκπαίδευση. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις αναπτυξιακές δαπάνες και τις 
δαπάνες συντήρησης των σχολείων, το κόστος 
ανεβαίνει κατά πολύ. Για τη Μέση 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 

Ποια πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι έχει 
η ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο; Για 
ποιους λόγους να επιλέξει κάποιος ένα 
ιδιωτικό σχολείο για το παιδί του και 
να επωμίζεται το κόστος, την ώρα που 
στο δημόσιο όλα είναι δωρεάν; 
Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο είναι συνυ-
φασμένη με την ποιότητα. Αρκετοί είναι οι γονείς 
που ήδη κάνουν την έρευνά τους για το ιδιωτικό 
σχολείο που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους αφού 
γι’ αυτούς η σωστή εκπαίδευση των παιδιών 
τους και όχι μόνο αποτελεί προτεραιότητα. 
Πιστεύω ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πλεο-
νεκτήματα συγκριτικά με τα δημόσια σχολεία. 
Μερικά από αυτά που επισημαίνουν οι ίδιοι οι 
γονείς και η κοινωνία γενικότερα αφορούν την 
ομαλότητα των μαθημάτων καθώς δε χάνονται 
ώρες διδασκαλίας λόγω απεργιών. Επίσης οι 
χώροι των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται πιο 
ασφαλείς. Οι γονείς των παιδιών γνωρίζουν 
ανά πάσα στιγμή αν το παιδί τους παρακολουθεί 
ή όχι το μάθημα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλε-
ονεκτήματα των ιδιωτικών σχολείων είναι και 
οι κτηριακές τους εγκαταστάσεις και ανέσεις, 
καθώς και οι εργαστηριακές και αθλητικές τους 
εγκαταστάσεις. Επίσης το υλικό διδασκαλίας 
που διαθέτουν οι καθηγητές, όπως σύγχρονοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικοί μαυ-
ροπίνακες και πολυμέσα υπερτερούν αυτών 
που διαθέτουν τα δημόσια σχολεία. Ιδιαίτερο 
και σημαντικό πλεονέκτημα των ιδιωτικών 
σχολείων είναι η προσφορά πολλών και ποικί-
λων δραστηριοτήτων που, πολλές φορές, είναι 
ενσωματωμένες στο πρόγραμμα διδασκαλίας 
και άλλων  προαιρετικών, συνήθως μετά το 
πέρας του σχολικού ωραρίου, όπως αθλητικές, 
καλλιτεχνικές αλλά και επιστημονικές. Ο μικρό-
τερος αριθμός μαθητών στην τάξη είναι επίσης 
κάτι που χαρακτηρίζει αρκετά από τα ιδιωτικά 
σχολεία. Για τους προαναφερθέντες και πολλούς 
άλλους λόγους που άπτονται της ασφάλειας, 
των ανέσεων και του υψηλού επιπέδου μόρφω-
σης οι γονείς επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση 
για το παιδί τους την ώρα που στο δημόσιο σχο-
λείο όλα είναι δωρεάν. 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν εν 
έτει 2020 τα ιδιωτικά σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης;
Τα ιδιωτικά σχολεία καλούνται να παραμένουν 
σύγχρονα στην εκπαιδευτική τους αντίληψη και 
να ασπάζονται τις αλλαγές των καιρών που επι-
βάλλουν ελαστικότητα στον τρόπο λειτουργίας 
τους. 

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 δημοσιών σχολείων, αντίθετα υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου υπερέχει.
Εισήγησή μας είναι η μερική επιδότηση των 
διδάκτρων όλων των μαθητών. Το ετήσιο ποσό 
να είναι γύρω στις €3.000 για τη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση και €2.000 για τη Δημοτική 
Εκπαίδευση. Το κόστος του κράτους για τους 
4.500 μαθητές στη Δημοτική Εκπαίδευση 
θα είναι περίπου 9 εκατομμύρια και για τους 
10.000 μαθητές της ιδιωτική Μέσης 30 εκατομ-
μύρια, δηλαδή το 27 % από τα 145 εκατομμύρια 
που εξοικονομεί λόγω της ύπαρξης της ιδιωτιής 
Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα εναρμο-
νιστεί η πολιτική του κράτους με την πολιτική 
που ακολουθείται στην κεντρική Ευρώπη για τη 
λειτουργία της ιδιωτικής Εκπαίδευσης 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 επί-
πεδο της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι συνυ-
φασμένο 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 εξοικονομήσει 
και τις δαπάνες που αφορούν επεκτάσεις κτηρίων 
ή ανοικοδομήσεις νέων σχολείων. Θα εξοικονο-
μήσει επίσης τις δαπάνες συντήρησης αυτών των 
κτηρίων. Επίσης οι αυξημένες εργασίες των ιδιω-
τικών σχολείων θα αποφέρουν αυξημένα οφέλη 
στο κράτος ως συνέπεια της αύξησης του ποσού 
του φόρου εισοδήματος και άλλων φορολογιών 
προς όφελος του κράτους. Επιπρόσθετα κατά 
μεγάλο μέρος θα παταχθεί η παραπαιδεία και η 
αντίστοιχη φοροδιαφυγή. Εμείς ως Σύνδεσμος 
των Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου καθώς και η 
Ομοσπονδία του Συνδέσμου Γονέων των ιδιωτι-
κών σχολείων είμαστε σε επικοινωνία και επαφές 
τόσο με τη νομοθετική όσο και την εκτελεστική 
εξουσία για επίλυση του πάγιου αλλά δίκαιου 
αιτήματός μας. 

«ΤΑ ΔΙΔΑΚΤρΑ ΚΑΘΟρΙζΟνΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΙνΑΙ ΥΠΟΧρΕωΜΕνΗ ΑΠΟ 
ΤΟ νΟΜΟ ΠΟΥ ψΗφΙΣΤΗΚΕ 
ΠρΟΣφΑΤΑ νΑ ΕνΗΜΕρωνΕΙ 
ΤΟΥΣ ΓΟνΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥψΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗν 1Η ΤΑξΗ 

ΜΕΧρΙ ΚΑΙ ΤΗν ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ». 
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«Το σύσΤημα 
εισδοχησ 
σΤα δημοσια 
πανεπισΤημια 
ολοφανερα αδικει 
Τούσ μαθηΤεσ 
Τησ ιδιωΤικησ 
εκπαιδεύσησ». 
μιχαλησ μιλΤιαδησ* 

ανΤι να κανει οΤι μπορει Για να Τα κραΤησει εδω 

Η Πολιτεια ωθει τα Παιδια μας
να σπουδασουν 
στο εξωτερικο

Σήμερα, για να εισαχθούν στα Δημόσια Πανε-
πιστήμια της Κύπρου, τα παιδιά που φοιτούν σε 
Ιδιωτικά Σχολεία υποχρεώνονται να παρακα-
θήσουν σε εξετάσεις πάνω σε ύλη την οποία 
δεν έχουν διδαχθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 
Παγκύπριες εξετάσεις είναι απόλυτα προσαρμο-
σμένες στην ύλη που διδάσκεται στα δημόσια 
σχολεία και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την 
ύλη που το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει για 
να διδάσκεται στα ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε 
να καταστήσουμε σαφές πως ως οργανωμένοι 
γονείς θεωρούμε το επίπεδο των Παγκύπριων 
εξετάσεων πάρα πολύ υψηλό και τη διεξαγωγή 
τους γενικά αδιάβλητη και αξιόπιστη. Δεν θεω-
ρούμε πως τα GCE’s ή άλλες διεθνείς εξετά-

σεις είναι υπέρτερες. Απλά εντοπίζουμε ότι το 
σύστημα εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια 
μόνο μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι 
άδικο για τα παιδιά της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

οι διεθνεισ εξετασεισ ειναι 
αξιοπιστεσ και αναγνωρισμενεσ 
απο το κρατοσ 
Οι διεθνείς εξετάσεις χρησιμοποιούνται από 
πάρα πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό επειδή 
είναι αξιόπιστες και επιτρέπουν σύγκριση των 
ακαδημαϊκών ικανοτήτων παιδιών που προέρ-
χονται από εντελώς διαφορετικά εκπαιδευτικά 
συστήματα. Στην Κύπρο, είναι αναγνωρισμένες 
από το Κράτος και εδώ και χρόνια αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της επίσημης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στον τόπο. 
Οι εξετάσεις, η διδακτέα ύλη, οι καθηγητές και 
οι υποδομές των ιδιωτικών σχολείων ελέγχο-
νται, εγκρίνονται, αδειοδοτούνται και παρακο-
λουθούνται στενά από το κράτος με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπου που γίνεται και στα δημόσια 
σχολεία. 
Είναι λοιπόν άδικο, τη στιγμή που το απολυτήριο 
των δημόσιων σχολείων γίνεται αποδεκτό από 
τα πανεπιστήμια του εξωτερικού για σκοπούς 
εισδοχής, τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου 
να μην αποδέχονται τις διεθνείς εξετάσεις για 
τον ίδιο σκοπό. 
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ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ 

Η Πολιτεια ωθει τα Παιδια μας
να σπουδασουν 
στο εξωτερικο

ο Γενικοσ εισαΓΓελεασ εχει επιβε-
βαιωσει οτι αποτελουν νομιμο 
και επαρκεσ κριτήριο εισδοχήσ 
Πρόσφατα, ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε νόμιμη 
την απόφαση των Πρυτάνεων των Πανεπι-
στημίου Κύπρου και ΤΕΠΑΚ να παραχωρήσουν 
αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε υποψηφίους οι 
οποίοι έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις. 
Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γι’ αυτό και 
συγχαίρουμε τα δύο κρατικά Πανεπιστήμια που 
καθόρισαν ξεκάθαρα ακαδημαϊκά κριτήρια δια-
σφαλίζοντας έτσι δίκαιη και νόμιμη, κατανομή 
των θέσεων ανεξάρτητα αν το κριτήριο εισδο-
χής ήταν τα αποτελέσματα των διεθνών ή των 
Παγκύπριων εξετάσεων. 
Παρόλο που σίγουρα αυτό αποτελεί ένα πρώτο, 
σημαντικό, βήμα μας λυπεί πολύ το γεγονός 
ότι ενώ η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
έχει επιβεβαιώσει ότι οι διεθνείς εξετάσεις είναι 
νόμιμο και επαρκές κριτήριο εισδοχής για τις 
αδιάθετες θέσεις, η νομοθεσία εξακολουθεί να 
επιβάλλει τις Παγκύπριες εξετάσεις ως το μόνο 
κριτήριο εισδοχής για όλες τις υπόλοιπες. 

το κρατοσ προσπαθει να 
προσελκυσει ξενουσ φοιτήτεσ
και διωχνει τουσ ντοπιουσ 
Ενώ το κράτος καταβάλλει σοβαρές προσπά-
θειες προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό 
ως μέτρο στήριξης της οικονομίας, την ίδια ώρα 
παραβλέπει ένα πολύ μεγάλο αριθμό καθόλα 
άξιων αποφοίτων αναγνωρισμένων σχολείων 
της Κύπρου και με αναχρονιστικές νομοθεσίες 
τους ωθεί να στραφούν στα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα 
πανεπιστήμια μας, αν τους επιτραπεί, είναι σε 
θέση να ρυθμίζουν από μόνα τους τα θέματα 
εισδοχής με υπεύθυνο και αποτελεσματικό 
τρόπο. Καλούμε την πολιτεία να επικαιροποιήσει 
τη νομοθεσία, και να επιτρέψει στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου να αποδέχο-
νται φοιτητές που έχουν επιτύχει στις διεθνείς 
εξετάσεις για όλες τις θέσεις, όχι μόνο για τις 
«αζήτητες». 

ο μυθοσ των «προνομιουχων» 
Η απρόσκοπτη πρόσβαση και εισδοχή στα 
δημόσια πανεπιστήμια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 
σημασία ειδικά μετά το 2013 επειδή πάρα πολ-
λές οικογένειες δεν μπορούν πιά να στείλουν 
τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές. 
Είναι μύθος ότι μόνο προνομιούχοι επιλέγουν 

την ιδιωτική εκπαίδευση. Κανείς δεν μπορεί να 
ισχυριστεί ότι το 20% του πληθυσμού αποτελεί-
ται από προνομιούχους. Οι πραγματικά προνο-
μιούχοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, συνεχίζουν και 
θα συνεχίσουν για δικούς τους λόγους, ακόμα 
και συμβολικούς, να επιλέγουν πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, ασχέτως των επιδόσεων των 
παιδιών τους. 

οι σήμερινεσ ρυθμισεισ δεν προ-
στατευουν τήν δήμοσια εκπαι-
δευσή, απλα «τιμωρουν» τήν ιδι-
ωτική 
Στο πρόσφατο θέμα που προέκυψε για τις 
αδιάθετες θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια, η 
δυνατότερη φωνή αντίδρασης είναι εκείνη των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων της δημοτικής 
και της μέσης εκπαίδευσης. Η δε προσέγγιση 
τους, «να μείνουν καλύτερα κενές οι θέσεις στα 
Κρατικά Πανεπιστήμια παρά να δοθούν στα παι-
διά των ιδιωτικών» ήταν τόσο ακραία που μας 
έχει αφήσει άναυδους. 
Δυστυχώς, η επιλογή των καλυτέρων έχει 
μετατραπεί σε συνδικαλιστική διεκδίκηση με 
θλιβερό αποτέλεσμα τα παιδιά μας να γίνονται 
αποδεκτά από τα πιο διακεκριμένα Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού και να απορρίπτονται 
από τα κρατικά Πανεπιστήμια. Οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις αντιτάσσουν την προστασία του 
δημόσιου σχολείου ως το βασικό λόγο για να 
«δυσκολεύουν» την εισδοχή στα κρατικά πανε-
πιστήμια των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά 
σχολεία. Δεν θέλουμε ειδική μεταχείριση ούτε 
έχουμε ένσταση να προστατευτούν τα δημό-
σια σχολεία. Η ένσταση μας έγκειται στο ότι οι 
σημερινές ρυθμίσεις ούτε προστατεύουν ούτε 
βελτιώνουν το δημόσιο σχολείο, απλά ΄τιμω-
ρούν’ το ιδιωτικό. 

υπαρχουν νομοτυποι τροποι Για 
να αρθει ή αδικια, το μονο που 
λειπει ειναι βουλήσή απο το κρα-
τοσ 
Αν η πολιτεία το επιθυμεί μπορεί να νομοθε-
τήσει ανάλογα ώστε να θεσπιστεί εξαρχής μια 
κοινή βάση με επίσημους πίνακες αντιστοιχίας 
όλων των βαθμολογίων των διαφόρων συστη-
μάτων, για να μπορούν όλοι οι μαθητές να 
εξετάζονται στην ύλη την οποία έχουν διδαχθεί 
και να μην ευνοείται η μία ομάδα εις βάρος της 
άλλης. Ενναλακτικά, μπορεί να νομοθετήσει 
ώστε οι θέσεις στα κρατικά πανεπιστήμια να 

παραχωρούνται κατ’ αναλογία των μαθητών 
που φοιτούν στην δημόσια και την ιδιωτική 
εκπαίδευση, δηλαδή για κάθε πέντε θέσεις, 
τέσσερεις να παραχωρούνται σε μαθητές που 
έχουν επιτύχει στις Παγκύπριες εξετάσεις και 
μία σε μαθητές που έχουν επιτύχει σε διεθνείς 
εξετάσεις.
 Τέτοιες ρυθμίσεις, αδιαμφισβήτητα, θα βοη-
θούσαν τα πανεπιστήμια να επιλέγουν τους 
καλύτερους, θα προστάτευαν την δημόσια 
εκπαίδευση, και θα ήταν και δίκαιες για όλα τα 
υπόλοιπα παιδιά. Η πρόσφατη γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα είναι κατά τη γνώμη μας 
ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχουν πραγμα-
τικά νομικά κωλύματα για περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις. 

ή αρσή τήσ αδικιασ θα επιφερει 
πολλαπλεσ θετικεσ επιπτωσεισ 
Εκτός του ότι η διάκριση που γίνεται εις βάρος 
των παιδιών μας είναι άδικη και τιμωρητική, η 
αλήθεια είναι ότι η επίλυση του θέματος θα έχει 
πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για τον τόπο και 
πιο συγκεκριμένα: 
• Θα επιτρέψει σε περισσότερους μαθητές 
να φοιτήσουν στην Κύπρο περιορίζοντας 
έτσι σημαντικά την εξαγωγή οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων. 
• Θα αυξήσει τον αριθμό των φοιτητών που 
αξιοποιούν τις υποδομές των δημόσιων πανε-
πιστημίων. 
• Θα συντείνει στην περαιτέρω βελτίωση του 
επιπέδου των δημοσίων πανεπιστημίων με τον 
εμπλουτισμό της δεξαμενής φοιτητών με μαθη-
τές των ιδιωτικών σχολείων.
• Θα αποκαταστήσει την αρχή της ισότητας 
και της ίσης μεταχείρισης για μεγάλη μερίδα 
γονέων και κηδεμόνων που σήμερα αδικούνται. 

δεν υπαρχουν πια δικαιολοΓιεσ 
Για αλλή καθυστερήσή 
Έχει πιά διαφανεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικά 
νομικά κωλύματα. Καλούμε την πολιτεία να 
δράσει αποφασιστικά το συντομότερο δυνατό 
και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ώστε τα παιδιά 
μας να μη στερηθούν για μία ακόμη χρονιά 
την ευκαιρία να φοιτήσουν στα δημόσια πανε-
πιστήμια του τόπου μας και να επωφεληθούν 
της ανώτατης δωρεάν εκπαίδευσης που δικαι-
ούνται. 

*Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων

Η ΟμΟσπΟνδία εκπρΟσωπεί χίλίαδεσ γΟνείσ καί 
κΗδεμΟνεσ πΟυ εχΟυν παίδία πΟυ φΟίτΟυν 
στα 20 μεγαλυτερα ίδίωτίκα σχΟλεία μεσΗσ 

εκπαίδευσΗσ σε ΟλΗ τΗν κυπρΟ
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Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι Ιδιωτικό Γυμνά-
σιο-Λύκειο που προσφέρει Ισοδύναμο 
απολυτήριο με αυτό του δημόσιου 
σχολείου. Επιθεωρείται και τηρεί τις 
σχετικές πρόνοιες των κανονισμών 
λειτουργίας των δημόσιων σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης. Αυτό επιτρέπει 
στους μαθητές του να συμμετέχουν 
στις παγκύπριες εξετάσεις, όπως 
λαμβάνουν μέρος και οι μαθητές των 
δημόσιων σχολείων.

Γιατι ΕπιλΕΓω ΟλΥΜπιΟΝ
• Σύγχρονη Εκπαιδευτική Αντίληψη
• Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού ως σχολείο ιδίου τύπου
• Ισοδύναμο απολυτήριο με αυτό του Δημο-

σίου Σχολείου.
• Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη (15 

παιδιά)
• Ευχέρεια στην επιλογή του διδακτικού προ-

σωπικού
• Φιλικό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό
• Σύγχρονος εξοπλισμός (Βιντεοπροβολείς σε 

κάθε τάξη και Διαδραστικοί πίνακες)
• Άνετες εγκαταστάσεις, κεντρική θέρμανση και 

σύστημα κλιματισμού
• Τριπλάσιες ώρες στα Αγγλικά
• Διπλάσιες ώρες στους Ηλεκτρονικούς Υπο-

λογιστές
• Δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε 

όσους τη χρειάζονται
• Προετοιμασία για εξετάσεις GCE, IGCSE, LCCI, 

ECDL και DELF για απόκτηση διεθνώς ανα-
γνωρισμένων προσόντων

• Να αναπτύξουν διαπολιτισμική κατανόηση 
και κουλτούρα

• Να καλλιεργήσουν τις αξίες της ελευθερίας, 
της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας

• Να καλλιεργήσουν τον αλληλοσεβασμό, την 
αλληλοκατανόηση, την ανεκτικότητα, την 
ομαλή συμβίωση και την πίστη προς την 
πρόοδο

• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα 
τους

Το προσωπικό του σχολείου είναι φιλικό, 
ανθρώπινο και έτοιμο να σε ακούσει και να 
σε εξυπηρετήσει. Στο κέντρο της κάθε του 
κίνησης είναι ο άνθρωπος, δηλαδή εσύ και 
τα παιδιά σου. Κοντά τους το κάθε παιδί είναι 
μια σημαντική και ξεχωριστή προσωπικότητα, 
η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο της επι-
τυχίας του! 

ΕξΕταστικΟ κΕΝτρΟ
Το σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εξεταστικό κέντρο 
του University of Cambridge όπου διεξάγονται 
εξετάσεις για τα Αγγλικά και εξεταστικό κέντρο 
του ECDL για τις εξωτερικές εξετάσεις στους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και LCCI για τις 
εξετάσεις Λογιστικής.
• Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Άνετοι χώροι
• Αίθουσα Μουσικής
• Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(5 εργαστήρια)

OΛΥΜΠΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤρΟ 
Οι ΜαθητΕσ και Οι ΓΟΝΕισ
ΚΑθΕ ΠΑΙδΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣηΜΑΝΤΙΚη ΠρΟΣωΠΙΚΟΤηΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟβΑθρΟ ΤηΣ ΕΠΙΤΥχΙΑΣ

• Προετοιμασία για εισδοχή στα κυπριακά, 
ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

• Υποτροφίες με βάση τα αποτελέσματα των 
εισαγωγικών εξετάσεων

• 6 χρόνια φοίτηση αντί 7
• Μεταφορικό Μέσο
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα με 

επισκέψεις σε άλλα σχολεία στο εξωτερικό
• Δωρεάν απογευματινά φροντιστήριαγια τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα 
για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

• Ανθρωποκεντρικό
• Κατανόηση και επικοινωνία
Επίσης οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ μπορούν 
να αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένα προ-
σόντα όπως το IGCSE και IELTS στα Αγγλικά, 
ECDL στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, DELF 
στα Γαλλικά και LCCI στη Λογιστική. Τα
πιο πάνω προσόντα θα αποτελέσουν τα εφό-
δια για τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατά-
σταση και τη συνέχιση των σπουδών τους στο 
εξωτερικό. 

στΟχΟι
Στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, παράλληλα με το κύριο 
μέλημα που είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών για μάθηση μέσω πρωτο-
ποριακών προγραμμάτων, φροντίζουν έτσι 
ώστε:
• Να αναπτύξουν ανθρωπιστικά ιδεώδη
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• Σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet)
• Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας
• Αίθουσες Τέχνης
• Αίθουσα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

(2 εργαστήρα)
• Εργαστήρια Φυσικής και Φυσιογνωστικών 

(2 εργαστήρια)
• Εργαστήριο Χημείας
• Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων
• Εργαστήριο Βιολογίας
• Αίθουσα Εκδηλώσεων
• Μεγάλο Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου
• Γήπεδο καλαθόσφαιρας - πετόσφαιρας
• Γήπεδο Futsal
• Γήπεδο Tennis και Πετόσφαιρας
• Διαδραστικοί Πίνακες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ
Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελμα-
τικής Αγωγής μέσω της ατομικής / ομαδικής 
συμβουλευτικής παρέμβασης βοηθά τους 
μαθητές να αντιμετωπίσουν κατά τον μέγιστο
δυνατό τρόπο τα προβλήματα που τους απα-
σχολούν, είτε αυτά είναι επαγγελματικά, είτε 
αφορούν θέματα σπουδών είτε έχουν προσω-
πική φύση. 

ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΗ/
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
• παροχή βοήθειας προς τους μαθητές ώστε 

να επισημάνουν και να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους, τις προσωπικές ανάγκες 
και προσδοκίες τους

• παροχή βοήθειας προς τους μαθητές ώστε 
να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες αντι-
κειμενικές πληροφορίες για τους κλάδους 
σπουδών, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν 
ελεύθερα αποφάσεις για το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό τους μέλλον

• ενημερώσεις, τόσο των μαθητών όσο και 
των γονιών, για τη μεταλυκειακή εκπαί-
δευση (στην Κύπρο και στο εξωτερικό) ώστε 
ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη και αντικει-
μενική εικόνα των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των και των κλάδων σπουδών με στόχο την 
καλύτερη εκπαιδευτική επιλογή

• γνωριμία με τον κόσμο των επαγγελμάτων 
και της εργασίας, ποια είναι η φύση της 
εργασίας ενός επαγγέλματος, ποιες οι συν-
θήκες εργασίας, ποια τα απαιτούμενα προ-
σόντα εξάσκησης του επαγγέλματος, ποιες 
οι προαπαιτούμενες σπουδές και ποιοι είναι 
οι τομείς απασχόλησης

• Υποβολή αιτήσεων για πανεπιστήμια Κύπρου, 
Ελλάδας

• Υποβολή αιτήσεων για πανεπιστήμια Αγγλίας

• Παροχή συμβουλευτικής για πανεπιστήμια 
Αμερικής, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Γερμανίας, 
Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και άλλων ευρω-
παϊκών χωρών

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΦΟΙΤΟΥΝ:
• Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Στο ΤΕΠΑΚ
• Σε ελληνικά πανεπιστήμια
• Σε κορυφαία αγγλικά, ευρωπαϊκά και αμερι-

κάνικα πανεπιστήμια

ΑδΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• 3 μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ εξασφάλισαν 

ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ στην πρώτη 
τους επιλογή.

• 18 μαθητές εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω 
από 19 στις Παγκύπριες Εξετάσεις

• Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου με 
κατάταξη στους Times και Guardian στα Top 
10 αποδέχονται αποφοίτους μας με γενικό 
βαθμό 19+ και χωρίς A-Levels στο πρώτο 
έτος σπουδών.

• Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου με 
κατάταξη στους Times και Guardians στα 
Top 20 αποδέχονται αποφοίτους του ΟΛΥ-
ΜΠΙΟΝ με γενικό βαθμό 18.5+ και χωρίς 
A-Levels.

• Απόφοιτοι του ΟΛΥΜΠΙΟΝ διεκπεραίωσαν 
μεταπτυχιακές σπουδές(Master) σε κορυ-
φαία Πανεπιστήμια όπως το London School 
of Economics, UCL, και Imperial College

• Απόφοιτοί του ΟΛΥΜΠΙΟΝ σπουδάζουν 
Ιατρική και Φαρμακευτική σε Πανεπιστήμια 
της Γερμανίας και της Ελλάδας.

• Απόφοιτοί του ΟΛΥΜΠΙΟΝ παρακολουθούν 
Διδακτορικές Σπουδές.

δΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκά και παγκύπρια βραβεία
στους διαγωνισμούς
• S-Factor • Math-Factor • Matheater-Cyprus
Παγκύπρια βραβεία και διακρίσεις στις
Ολυμπιάδες
• Μαθηματικών • Φυσικής • Βιολογίας
• Λογιστικής
Παγκόσμια, ευρωπαϊκά και παγκύπρια
βραβεία και έπαινοι σε
• Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
• Παγκύπριο Διαγωνισμό συγγραφής Ευρωπα-

ϊκού Μαθητικού Δοκιμίου
• Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής
• Διαγωνισμό Ποίησης
• Διαγωνισμό Γαλλικής Ποίησης
• Διαγωνισμό Μετάφρασης (Juvenes 

Translators)
Hμερομηνία εισαγωγικών εξετάσεων
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.
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Η Σχολή Φόρουμ είναι ένα Ελληνόφωνο, εξα-
τάξιο Γυμνάσιο – Λύκειο με αναγνωρισμένο 
απολυτήριο από το Υπουργείο Παιδείας, 
ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Δημόσιων 
Σχολείων. Λειτουργεί με 9 περιόδους την 
ημέρα αντί 7. Άρα προκύπτουν 40 επιπλέον - 
από το δημόσιο σχολείο - διδακτικές πε
ρίοδοι τον μήνα, οι οποίες αξιοποιούνται για 
βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, αλλά 
και για το καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Νοημοσύνης (ΠΑΝ). 

ΠολλαΠλές έΠιλογές ςΠουδών
Στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ, οι μαθητές, σε έξι χρό-
νια, προετοιμάζονται ώστε να διεκδικούν 
θέση, ταυτόχρονα, τόσο στα πανεπιστήμια 
Κύπρου και Ελλάδας (Παγκύπριες Εξετάσεις) 
όσο και στα καλύτερα πανεπιστήμια της 
Μεγάλης Βρετανίας ή άλλων χωρών (IGCSE 
και Α’ Level).
Έτσι, οι μαθητές μας πετυχαίνουν εισδοχή, 
όχι μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου 
και Ελλάδας, αλλά και σε υψηλού κύρους 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε μέσω απο-
λυτηρίου, είτε μέσω των GCE’s, είτε μέσω του 
συνδυασμού απολυτηρίου και GCE’s.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ότι 
δεν χρειάζεται να αποφασίσουν για τη χώρα 
σπουδών τους, πολύ νωρίς, αλλά μπορούν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες θέσεις που 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ
«έιςαι ΜοναδιΚος! αν αυτο δέν αξιοΠοιηθέι, 
τοτέ Κατι υΠέροχο έχέι χαθέι»
Martha GrahaM 

έχουν εξασφαλίσει, ακόμα και την τελευταία 
στιγμή, μετά την αποφοίτησή τους.

ΚαινοτοΜια (ΠρογραΜΜα 
αναΠτυξης νοηΜοςυνης – Π.α.ν)
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (Π.Α.Ν.), ΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
• Πρακτική και αποτελεσματική
διαφοροποίηση της διδασκαλίας

• Συνδυασμός πλεονεκτημάτων τάξεων 
όμοιων ικανοτήτων και μεικτής ικανότητας. 
• Ομάδες ομοίων ικανοτήτων στα Νέα Ελλη-
νικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, έτσι ώστε ο κάθε 
μαθητής να μαθαίνει με βάση τον δικό του 
ρυθμό και τις δικές του ανάγκες.

• Έμφαση σε γλώσσα και Μαθηματικά
•  Έμφαση στην ανάπτυξη του γλωσσικού 

επιπέδου και της μαθηματικής σκέψης σε 
5 επιπλέον περιόδους την εβδομάδα 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 νοη-
μοσύνης

Με την εισδοχή τους στο σχολείο, τα παιδιά 
παρακάθονται σε ψυχομετρικά τεστ, μέσω 
των οποίων εντοπίζονται οι ιδιαίτερες κλί-
σεις και χαρακτηριστικά τους. Τα τεστ αυτά 
επαναλαμβάνονται μέχρι και την Γ’ Γυμνα-
σίου για να μετρούμε, αφενός, την πρόοδό 
τους και αφετέρου για να οργανώνουμε 
τις κατάλληλες δράσεις για αξιοποίηση της 
μοναδικότητας του κάθε μαθητή μας.

• αθλητικό τμήμα και τμήμα χορού
Στο ΦΟΡΟΥΜ λειτουργεί εξειδικευμένο 
αθλητικό πρόγραμμα για μαθητές-αθλητές, 
ενώ επίσης, λειτουργεί και το πρώτο τμήμα 
χορού στην Κύπρο. Προσφέρονται καθη-
μερινές προπονήσεις από προσοντούχους, 
έμπειρους και διακεκριμένους επαγγελμα-
τίες, καθώς και ειδικό πρόγραμμα διατρο-
φής, φυσικής κατάστασης και αθλητικής 
ψυχολογίας.

• δραστηριότητες ενίσχυσης ταλέντων 
βάσει ατομικών ενδιαφερόντων

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε 
ομίλους δραστηριοτήτων, όπως θέατρο, 
μουσική, χορό, τέχνη, ρομποτική σε συνερ-
γασία με το ΤΕΠΑΚ και το Engino, αθλητισμό, 
διαλογικές συζητήσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, Duke of 
Edinburgh κ.ά. 
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• Συναισθηματική στήριξη και
  επαγγελματική καθοδήγηση

Μια από τις προτεραιότητες του σχολείου 
είναι η συναισθηματική στήριξη και η 
επαγγελματική καθοδήγηση των παιδιών. 
Ο πυλώνας συναισθηματικής στήριξης και 
ανάπτυξης απαρτίζεται από επιστημονικά 
καταρτισμένη ομάδα Ψυχολόγων, Καθηγη-
τών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής και άτομο εξειδικευμένο στον Νευ-
ρογλωσσικό Προγραμματισμό.

• Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ), 
Κριτική Σκέψη και Δεξιότητες Ζωής

• Διδασκαλία Κριτικής Σκέψης και Συναισθη-
ματικής Νοημοσύνης (μάθημα «Δεξιότητες 
Ζωής, Ευτυχίας και Προσαρμογής») ως 
ξεχωριστών μαθημάτων του Αναλυτικού 
μας Προγράμματος.
• Διδασκαλία Δεξιοτήτων Σκέψης βασισμένη 
σε διεθνείς επιστημονικές ακαδημαϊκές πρα-
κτικές (Thinking Skills).
• Συστηματική διδασκαλία δεξιοτήτων μελέ-
της και οργάνωσης από την Α΄ Γυμνασίου.
• Εκμάθηση επιστημονικής προσέγγισης και 
υλοποίηση projects και ερευνών. 
• Λειτουργία Σχολής Ηγεσίας για τις τάξεις 
του Γυμνασίου.

• Προετοιμασία για σπουδές
• Απόκτηση διπλώματος IGCSE Αγγλικών 
στην Α’ Λυκείου και IELTS στη Γ’ Λυκείου.
• Δυνατότητα απόκτησης GCE Α’ LEVEL σε 
διάφορα μαθήματα στη B’ Λυκείου.
• Δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων 
άλλων εξωτερικών εξετάσεων, όπως LCCI 
Λογιστικής, ECDL Πληροφορικής, CILLS Ιτα-
λικών, IGCSE Γαλλικών κ.ά.
• Συστηματικά οργανωμένα σεμινάρια 
(τύπου electives) σε επιστημονικά ή επαγ-
γελματικά πεδία πέραν του αναλυτικού 
προγράμματος.

• Ξένες Γλώσσες
Δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων ξένων 
Γλωσσών (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, 
Ρωσικά), για πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια. 

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

δοση και συμπεριφορά των μαθητών μέσω 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

• Πειθαρχία
Πίσω από κάθε προσπάθεια για πρόοδο των 
μαθητών μας βρίσκεται μια βασική αρχή: η 
διασφάλιση της Πειθαρχίας. Σε συνδυασμό 
με την ανθρώπινη προσέγγιση του μαθητή, 
αποτελούν για εμάς το κλειδί για μια υγιή 
σχολική κοινότητα.

• Μέντορας καθηγητής για κάθε μαθητή
Ο κάθε μαθητής έχει τον δικό του προσωπικό 
μέντορα-καθηγητή, ο οποίος λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην οικογένεια 
και το σχολείο. Ο μέντορας καθοδηγεί και 
στηρίζει εξατομικευμένα τον μαθητή, τόσο σε 
ακαδημαϊκά, όσο και συναισθηματικά θέματα.

ΔιαΚριΣΕιΣ
ΤΑ ΤΟΛΜΗΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Α.Ν., ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΟΔΗΓΗ-
ΣΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ.

• Πάνω από 350 βραβεία σε σημαντικούς 
Παγκύπριους και Παγκόσμιους ακαδημα-
ϊκούς διαγωνισμούς, όπως οι: Kangourou 
Ελληνικών, Μαθηματικών, Αγγλικών, Επαρ-

χιακοί και Παγκύπριοι Διαγωνισμοί Μαθημα-
τικών, Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, 
Βιολογίας, Διαγωνισμοί συγγραφής δοκι-
μίων, Έρευνας (MathFactor, ScienceFactor) 
κ.ά. 

• Παγκύπριες Εξετάσεις
Εξαιρετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα 
των μαθητών μας στις Παγκύπριες Εξετά-
σεις, αφού από το 2008 που είχαμε τους 
πρώτους αποφοίτους της Σχολής μέχρι και 
σήμερα, ο μέσος όρος εισδοχής των μαθη-
τών του Φόρουμ στο πανεπιστήμιο Κύπρου 
είναι υπερδιπλάσιος του Παγκύπριου μέσου 
όρου εισδοχής.

• Μεταφορικό μέσο
Δυνατότητα μεταφορικού μέσου σε Λευκω-
σία, Λάρνακα και Λεμεσό. Για τη μετάβαση 
των μαθητών προς και από το σχολείο, 
παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με 
ιδιωτικό λεωφορείο από πόρτα σε πόρτα, 
ή και μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας 
με τα λεωφορεία του ΟΣΕΛ, που κι αυτά 
έχουν πρόσβαση στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου.

• Εγκαταστάσεις
Τα υπερσύγχρονα, βραβευμένα, βιοκλιματικά 
κτήρια της Σχολής ΦΟΡΟΥΜ, χαρακτηρί-
ζονται από σχεδιασμό υψηλής αισθητικής 
και τεχνολογίας. Παρέχουν στους μαθητές 
απόλυτη ασφάλεια, δημιουργώντας τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για μάθηση και 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας.

* Δοκιμαστικά για εισδοχή στο Αθλητικό
Τμήμα της Σχολής: 12 Μαρτίου 2020,
Πέμπτη, 15:00-17:30

* Ακρόαση για εισδοχή στο Τμήμα Χορού
της Σχολής: 22 Φεβρουαρίου 2020,
Σάββατο, 15:00-17:30

ΠΛΗρΟΦΟριΕΣ
Λεωφόρος Λεμεσού 290, 2571 Νήσου,
Λευκωσία, Τ: 22 455 800 | www.forum.ac.cy
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Σύμφωνα με την τελεύταία ΧαρτογραφηΣη 
τού εκπαίδεύτίκού πεδίού ανωτερηΣ εκπαίδεύΣηΣ
Στη Χωρα μαΣ πού αφορούΣε την ακαδημαϊκη 
Χρονία 2018-2019, 38.997 φοίτούΣαν Σε πανεπίΣτημία
καί 12.089 Σε ΣΧολεΣ τρίτοβαθμίαΣ εκπαίδεύΣηΣ 

Πέραν των 50 χιλιαδων 
οι φοιτητές ςτην Κύπρο
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31.150 προπτυχιακοι 
φοιτητές 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από 
την εν λόγω χαρτογράφηση, στα Προγράμματα 
Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης το υπό αναφορά έτος φοιτούσαν 
4.730 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών των Πανεπιστημίων 20.439 άτομα, 
στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5.981 άτομα, 
στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των 
Πανεπιστημίων φοιτούσαν 17.188 άτομα, ενώ 
στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1.305 άτομα. Στα 
Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανε-
πιστημίων φοιτούσαν 1.370 άτομα, ενώ στα αντί-
στοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  73 άτομα. 
27.214 οι ξένοι φοιτητές Από το σύνολο των 
51.086 φοιτητών που σπούδαζαν το προηγού-
μενο ακαδημαϊκό έτος στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Κύπρου, 23.872 ήταν Κύπριοι πολί-
τες (47 %), 17.959 ήταν πολίτες άλλων Ευρω-
παϊκών χωρών (35 %), ενώ 9.255 ήταν πολίτες 
τρίτων χωρών (ποσοστό 18 %). Διευκρινίζεται 
ότι από το σύνολο των 38.997 φοιτητών που 
φοιτούσαν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστή-
μια, 14.418 φοιτητές (4.282 άντρες και 10.136 
γυναίκες) σπούδαζαν με τη μέθοδο των «Σπου-
δών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 37 %).  

αυξηςη φοιτητών υψους 
5,62% ςτα πανέπιςτημια 
Στη χαρτογράφηση παρουσιάζεται επίσης ο αριθ-
μός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύ-
ματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 σε σύγκριση με το ακαδημαϊκά 
έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 
Από τα στοιχεία που προκύπτουν, φαίνεται 
ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε 
σύγκριση με το 2017-2018, υπήρξε αύξηση 
στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων 
κατά 5,62 % (αύξηση: κατά 2.075 φοιτητές), ενώ 
στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε 
αύξηση της τάξης του 7,46 % (αύξηση: κατά 839 
φοιτητές).

οι πρώτοι ςέ προτιμηςη 
κλαδοι ςπουδών
Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε 
σχέση με τους Κλάδους Σπουδών που επιλέγουν 
φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις 
των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων 
είναι ο Κλάδος των Ιατρικών και Παραϊατρικών 
Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοι-
νωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 
και των Πολυτεχνικών Επιστημών. Όσον αφορά 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν 

σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών  Επιστη-
μών και Επιστημών της Αγωγής, των Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν 
οι Κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών. 
Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις 
προτιμήσεις των φοιτητών είναι ο Κλάδος Κοι-
νωνικών  Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 
και ακολουθούν οι Κλάδοι των Πολυτεχνικών 
Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης και των Ιατρικών και Παραϊατρικών 
Επιστημών. 
Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών που 
παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών στις 
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής τα οποία οδη-
γούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος 
και Ανώτερου Διπλώματος, αυτές επικεντρώνο-
νται στους Κλάδους των Ξενοδοχειακών/ Τουρι-
στικών και της Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Οικο-
νομικών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Επισι-
τιστικών Τεχνών και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. 
Αναφορικά με τις προτιμήσεις των Προπτυχιακών 
φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, η πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και 
ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Του-
ριστικών, ο Κλάδος της Αισθητικής και ο Κλάδος 
της Πληροφορικής. Οι φοιτητές Μεταπτυχιακού 
Επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και 
ακολουθούν οι Κλάδοι των Ιατρικών/Παραϊατρι-
κών Σπουδών, των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, 
Τέχνη, Φωτογραφία) και της Εκπαίδευσης. Σε 
Διδακτορικό επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των 
φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/Παραϊα-
τρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της 
Πληροφορικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
ο Κλάδος των Περιβαλλοντικών Επιστημών.
Οι προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών σε 
εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών των 
Πανεπιστήμιων εστιάζονται στον Κλάδο των 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και ακο-
λουθούν οι κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής και των Ιατρικών/Παραϊατρικών 
Σπουδών. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές των εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπου-
δών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγω-
γής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης, των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και των Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών. Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών 
πρώτος στις προτιμήσεις των πιο πάνω φοιτητών 
είναι ο Κλάδος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επι-
στημών και Επιστημών της Αγωγής και των Θετι-
κών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

ςτους 51.086 ανέρχονταν οι φοι-
τητές που σπούδαζαν στην κύπρο 
κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό 
έτος, εκ των οποίων οι 38.997 
φοιτούσαν σε πανεπιστήμια και 
οι 12.089 σε ςχολές τριτοβάθμιας 
έκπαίδευσης. τα εν λόγω στοι-
χεία, προκύπτουν από την τελευ-
ταία χαρτογράφηση του έκπαι-
δευτικού πεδίου της ανώτερης 
και ανώτατης έκπαίδευσης της 
κύπρου που αφορούσε το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, την οποία 
δημοσιεύει η διεύθυνση ανώτε-
ρης και ανώτατης έκπαίδευσης 
(δααέ) του υπουργείου παιδείας. 

Πέραν των 50 χιλιαδων 
οι φοιτητές ςτην Κύπρο
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ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ λειΤουΡγουν ΤΡιΑ δΗΜοΣιΑ 
κΑι πενΤε ιδιΩΤικΑ πΑνεπιΣΤΗΜιΑ, οπΩΣ 
επιΣΗΣ κΑι ΤεΣΣεΡειΣ δΗΜοΣιεΣ ΣΧολεΣ 
ΑνΩΤεΡΗΣ εκπΑιδευΣΗΣ κΑι 45 ιδιΩΤικεΣ 
ΣΧολεΣ ΤΡιΤοβΑθΜιΑΣ εκπΑιδευΣΗΣ 

πλΗθΩΡΑ 
επιλογΩν 
ΣπουδΩν 
στην Κύπρο



Τα ιδιωΤικα πανεπισΤήμια 
Παράλληλα, με στόχο τη διεύρυνση της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πανε-
πιστημιακό επίπεδο, η Διεύθυνση Ανώτερης 
και Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία 
χρόνια πήρε μια σειρά μέτρων. Ένα από αυτά 
ήταν το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση 
και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 
Έτσι, σήμερα, στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
λειτουργούν 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια με 
Άδεια Λειτουργίας: το Πανεπιστήμιο Frederick, 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφος και το University of Central 
Lancashire - Cyprus. Τα προγράμματα σπου-
δών που προσφέρονται από τα Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστο-
ποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαί-
δευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
dipae.ac.cy. 

ΥΠοΥργος ΠΑΙΔΕΙΑς: «ο ςΤοχος 
ΠοΥ ΑΛΛοΤΕ ήΤΑΝ ορΑμΑΤΙΚος, 
ςήμΕρΑ ΥΛοΠοΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ 
ή ΚΥΠρος ΚΑθΙςΤΑΤΑΙ ΕΝΑ 
ΔΙΕθΝΕς ΠΕρΙΦΕρΕΙΑΚο ΚΕΝΤρο 
ΠΑΝΕΠΙςΤήμΙΑΚής ΕΚΠΑΙΔΕΥςής». 

Πληθώρα επιλογών για σπουδές, τις οποίες 
αξιοποιούν τόσο οι Κύπριοι φοιτητές όσο και 
οι ξένοι, παρέχει η χώρα μας. ςυγκεκριμένα, 
σήμερα στην Κύπρο, λειτουργούν τρία δημό-
σια και πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως 
επίσης και τέσσερεις δημόσιες σχολές Ανώτε-
ρης Εκπαίδευσης και 45 ιδιωτικές σχολές Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για πανε-
πιστήμια και σχολές που επιτελούν σπουδαίο 
και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο έργο, 
το οποίο αποδίδει καρπούς. Αναφερόμενος 
στη δουλειά που γίνεται σε αυτό τον τομέα, 
ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρό-
μου, σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε 
πως «τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα 
στα πανεπιστήμια μας, τόσο στον κρατικό 
τομέα, όπου συνεχίζεται μια πορεία συνεχούς 
ανάπτυξης και βελτίωσης, όσο και στον μη 
κρατικό τομέα, κατά τρόπο που ο στόχος που 
άλλοτε ήταν οραματικός, σήμερα υλοποιείται 
και η Κύπρος καθίσταται ένα διεθνές περιφε-
ρειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης». 
Δημόσια Πανεπιστήμια και ςχολές 
Τα δημόσια Πανεπιστήμια που λειτουργούν 
στην Κύπρο και αποτελούν επιλογή για χιλιά-
δες φοιτητές, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνο-
λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Πέραν των πιο πάνω, λειτουργούν επίσης οι 
εξής Δημόσιες ςχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης: 
το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ιντιστούτο Κύπρου 
(ΑΞΙΚ), η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, το 
μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και η 
ςχολή Ξεναγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι 
το 2015 λειτουργούσε κανονικά και το Δασικό 
Κoλέγιο. 

Περαιτέρω, στην Κύπρο λειτουργούν 45 
εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), που 
προσφέρουν προγράμματα σπουδών προ-
πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, 
καθώς και μικρότερης διάρκειας επαγγελ-
ματικά προγράμματα. 
Οι σχολές αυτές είναι: η Αιγαία Σχολή 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η Δρα-
ματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, η 
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, το 
A.C. American College, το ACC AKADEMIA 
COLLEGE, το Alexander College (Λάρ-
νακα), το Alexander College (Πάφος), η 
Arte Music Academy, το Atlantis College 
(Αμμόχωστος), το Casa College, το CBS 
– College of Business Studies, το C.D.A. 
College (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, 
Πάφος), το City Unity College Nicosia, το 
College of Tourism & Hotel Management, 
το Cyprus College (Λευκωσία), το 
Cyprus College (Λεμεσός), το Cyprus 
International Institute of Management 
(Λευκωσία, Λεμεσός), το Cyprus School 

of Molecular Medicine – The Cyprus 
Institute of Neurology & Genetics, το 
Frederick Institute of Technology (Λευ-
κωσία, Λεμεσός), το Global College, το 
Institute of Professional Studies (IPS), 
UCLan Cyprus, το Intercollege (Λευκωσία), 
το Intercollege (Λεμεσός), το Intercollege 
(Λάρνακα), το InterNapa College, το KES 
College, το Larnaca College (Λάρνακα), 
το Ledra College, το Mesoyios College 
(Λεμεσός), το Neapolis College, το P.A. 
College, το Susini College (Λευκωσία), 
το Susini College (Λεμεσός), το «The 
CTL Euro College» (Λεμεσός), το «The 
Cyprus Academy of Art», το «The Cyprus 
Institute», το «The Cyprus Institute of 
Marketing» (Λευκωσία), το «The Cyprus 
Institute of Marketing» (Λεμεσός), το 
«The Limassol College - T.L.C.» (Λεμεσός) 
και το «The Philips College». 

ΟΙ 45 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣχΟΛΕΣ ΕΙνΑΙ
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ΣπουδέΣ προΣαρμοΣμένέΣ 
στισ αναγκεσ σου!

Σύγχρονο, καινοτόμο και το μοναδικό ανώ-
τατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία που προσφέρει αποκλειστικά 
εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) 
προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου σε 
όλους όσοι επιδιώκουν να αποκτήσουν 
έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιό-
πιστο τίτλο σπουδών, χωρίς τους περιο-
ρισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης, 
στο δικό τους χώρο και χρόνο. Αναπτυσ-
σόμενο δυναμικά στα 13 έτη ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του (δέχθηκε τους πρώτους φοι-
τητές του την ακαδημαϊκή χρονιά 2006/07) 
και με περίπου 4.000 φοιτητές και 6.600 
απόφοιτους, το ΑΠΚΥ είναι σήμερα ένα από 
τα μεγαλύτερα κυπριακά πανεπιστήμια και 
έχει καταξιωθεί ως ένα σύγχρονο και πρωτο-
πόρο πανεπιστήμιο του ελληνόφωνου χώρου 
και μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές. Το 
ΑΠΚΥ χαρακτηρίζεται από ευέλικτη εκπαι-
δευτική μεθοδολογία και αξιοποιεί καινο-
τόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης, διαθέ-
τει ερευνητικά εργαστήρια που αναπτύσσουν 
αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα, 
συμμετέχει σε ερευνητικά έργα με διεθνή 
χρηματοδότηση και προσφέρει υψηλής 

ποιότητας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών και κατάρτισης σε 
κλάδους αιχμής και σύγχρονα επιστημονικά 
πεδία.

ΣχολέΣ ΚΑι ΠρογρΑμμΑτΑ
Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ οργανώνουν διεπι-
στημονικά προγράμματα σπουδών σε πλήθος 
επιστημονικών πεδίων, τα οποία παρέχουν 
στους αποφοίτους πολύπλευρες ακαδημαϊκές 
γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, οι 
οποίες είναι άμεσα αξιοποιήσιμες στην αγορά 
εργασίας. Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, το ΑΠΚΥ θα προσφέρει 23 
προγράμματα σπουδών, τέσσερα (4) προπτυ-
χιακά και 19 μεταπτυχιακά, εκ των οποίων 
τα πέντε (5) στην αγγλική γλώσσα, καθώς 
και θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε 
πλήθος ερευνητικών κατευθύνσεων των 
τριών Σχολών του. Με στόχο την αύξηση του 
πλήθους των προσφερόμενων προγραμμά-
των, το ΑΠΚΥ σχεδίασε πέντε (5) νέα μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία 
βρίσκονται υπό αξιολόγηση στον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Το απΚυ έΙναΙ Το μοναδΙΚο 
πανέπΙΣΤΗμΙο ΤΗΣ 
Κυπρου που προΣΦέρέΙ 
ΣπουδέΣ αποΚΛέΙΣΤΙΚα 
έΞ αποΣΤαΣέΩΣ ΚαΙ έΧέΙ 
ΚαΤαΞΙΩΘέΙ ΩΣ ένα 
ΣυΓΧρονο, αΞΙοπΙΣΤο ΚαΙ 
πρΩΤοπορο πανέπΙΣΤΗμΙο 
Του έΛΛΗνοΦΩνου ΧΩρου.
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ΣπουδέΣ προΣαρμοΣμένέΣ 
στισ αναγκεσ σου!

Προγράμμάτά σΠουδών 
2020-2021
σχολή άνθρώΠιστικών & κοινώνικών 
ΕΠιστήμών
Προπτυχιακά Προγράμματα 
• Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
μεταπτυχιακά Προγράμματα 
• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
• Θεατρικές Σπουδές
• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
•  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση
•  Adult Education for Social Change 

(Erasmus Mundus International Master) 

σχολή θΕτικών & ΕφάρμοσμΕνών 
ΕΠιστήμών
μεταπτυχιακά Προγράμματα 
• Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
•  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και 

Τηλεϊατρική 
•  Cognitive Systems (σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου)
•  Sustainable Energy Systems (σε συνεργα-

σία με το Πανεπιστήμιο Frederick)

σχολή οικονομικών ΕΠιστήμών & 
διοικήσήσ
Προπτυχιακά Προγράμματα 
• Αστυνομικές Σπουδές 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Οικονομικά
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ)
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας
• Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
• Επιστήμες της Αγωγής
• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 
•  Enterprise Risk Management (σε συνεργα-

σία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
• Master of Business Administration (MBA) 

Πέρα από ολοκληρωμένους κύκλους σπου-
δών, το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ αποστάσεως 
Προγράμματα κατάρτισης και Προγράμ-
ματα δια Βίου μάθησης (Αυτοτελείς Θεμα-
τικές Ενότητες) με στόχο την επιμόρφωση και 
(επανα)κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ είναι ισό-
τιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 
διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθο-
δολογία τους. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση 

των τίτλων σπουδών του στην Ελλάδα, 
ακολουθούνται οι διαδικασίες του αρμόδιου 
φορέα, του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

ή ΕκΠάιδΕυτική
μΕθοδολογιά
Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ πραγματοποιούνται εξ 
αποστάσεως και στηρίζονται στις πλέον σύγ-
χρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. φυσική 
παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες 
διδασκαλίας δεν απαιτείται, παρά μόνο 
στις τελικές εξετάσεις των θεματικών 
Ενοτήτων/μαθημάτων, σε εξεταστικά 
κέντρα που λειτουργούν από το άνοι-
κτό Πανεπιστήμιο κύπρου στην κύπρο 
και στην Ελλάδα (άθήνα, θεσσαλονίκη, 
κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες 
χώρες.
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο 
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διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατ-
φόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία 
προσομοιώνει μια παραδοσιακή αίθουσα 
διδασκαλίας και επιτρέπει στους φοιτητές να 
διαχειρίζονται την πορεία μάθησής τους, με 
την κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη, στον 
προσωπικό τους χώρο και χρόνο. Μέσω της 
Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης, οι φοιτητές 
έχουν πρόσβαση στο πολυμεσικό εκπαιδευ-
τικό υλικό, το οποίο παρέχεται σε ποικίλες 
μορφές (βιβλιογραφία, οδηγοί μελέτης, εγχει-
ρίδια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, 
μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, κ.λπ.) με βάση 
το πρόγραμμα σπουδών τους. 
Η μαθησιακή πορεία των φοιτητών του ΑΠΚΥ 
υποστηρίζεται από το έμπειρο, ερευνητικά 
και εκπαιδευτικά ακαδημαϊκό προσωπικό, και 
η διδασκαλία συνεπικουρείται από υβριδι-
κές Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, 
διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις 
σε πραγματικό χρόνο (οι οποίες μαγνητοσκο-
πούνται για μεταγενέστερη παρακολούθησή 
τους), διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση 
και την εξατομικευμένη επικοινωνία και 
συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων. 
Ενδεικτικό της πρωτοπορίας και της καινο-
τομίας του ΑΠΚΥ στην ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών και σύγχρονων εργαλείων 
ηλεκτρονικής μάθησης, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των φοιτητών του και προσφέ-
ρουν υψηλό βαθμό διάδρασής τους με τη 
μαθησιακή διαδικασία, είναι η διάκρισή του 
με χρυσό βραβείο στην ενότητα «Εκπαι-
δευτικό Έργο» και στην κατηγορία «Βέλ-
τιστη μαθησιακή εμπειρία» στα Cyprus 
Education Leaders Awards 2019. 
Σε ό,τι αφορά στη διάρκεια σπουδών, οι 
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ πλήρους ή με μερικής φοίτησης. Ο 
ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης σε προ-
πτυχιακό επίπεδο (240 ECTS) είναι τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά έτη και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο είναι τρία (3) ή τέσσερα (4) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, ανάλογα με το πρόγραμμα 
σπουδών (90-120 ECTS). Ελάχιστος χρόνος 
φοίτησης για ολοκλήρωση ενός διδακτορικού 
προγράμματος είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
έτη.

Κριτήρια Και 
αιτήσΕισ Εισδοχήσ
Με βάση τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαί-
δευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισα-
χθούν σε πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ 
αν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
εισδοχής.

σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, 
που χρηματοδοτείται από εγχώριους, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, τα 
αποτελέσματα της οποίας διαχέονται σε 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες 
και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά. Τα έξι ερευνητικά εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου (Εκπαιδευτικής Τεχνολο-
γίας, Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, 
Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών, 
Υπολογιστικής Νόησης και Χημικής Μηχανι-
κής & Μηχανικής Αειφορίας, καθώς και το 
Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας- 
CyCAT που λειτουργεί με ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση και έδρα το ΑΠΚΥ) αναπτύσσουν 
καινοτόμες ερευνητικές δράσεις, παράγουν 
υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές διατριβές και προσελκύουν μεταδι-

ΕπίπΕδο σπουδών προϋποθΕση
προπτυχιακό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μεταπτυχιακό πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα
διδακτορικό κατοχή τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΒιΒλιοθήΚή
Η εξ αποστάσεως υποστήριξη των φοιτητών 
του ΑΠΚΥ διασφαλίζεται και από τη Βιβλι-
οθήκη του -μια από τις πλέον σύγχρονες 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Κύπρο- οι 
συλλογές της οποίας εμπλουτίζονται κάθε 
χρόνο, με έμφαση στο ψηφιακό υλικό, ώστε 
να καλύπτουν τις ανάγκες επιστημονικής 
πληροφόρησης τόσο για τα μέλη της πανε-
πιστημιακής κοινότητας, όσο και για το ευρύ 
κοινό. 

ΕρΕυνήτιΚο Εργο, διΕθνΕισ 
Και ΕγχώριΕσ συνΕργασιΕσ
Η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας αποτελεί διαχρονικά ένα από τους 
στρατηγικούς στόχους του ΑΠΚΥ. Το ακαδη-
μαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του έχει 
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δάκτορες και νέους ερευνητές. 
Με την καθιέρωσή του στον ελληνόφωνο 
χώρο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εντείνει τις προσπάθειες για την εδραίωσή 
του και στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, καλλιεργεί στρατηγικές 
συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα και άλλους φορείς του εξωτε-
ρικού, αναπτύσσει διαπανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών και συμμετέχει 
σε μεγάλα πανεπιστημιακά δίκτυα (π.χ. 
European University Association (EUA), η 
European Distance Teaching Universities 
Association (EADTU)). Ταυτόχρονα, το ΑΠΚΥ 
έχει έντονη παρουσία στο πρόγραμμα 
Erasmus+ για την κινητικότητα των φοιτη-
τών και του προσωπικού του. 
Επιδιώκοντας τη σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης με τον 
Επιχειρηματικό Κόσμο του ΑΠΚΥ εστιάζει 
στη μεταφορά και ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
και καλών πρακτικών στο επιχειρηματικό και 
ακαδημαϊκό περιβάλλον της Κύπρου, στην 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
του Πανεπιστημίου από τον παραγωγικό ιστό 

www.ouc.ac.cy
(357) 22411600

admissions@ouc.ac.cy

και στην οργάνωση της πρακτικής μαθητείας 
των φοιτητών και αποφοίτων του σε εται-
ρείες και οργανισμούς με στόχο την ενίσχυση 
της επαγγελματικής τους εξέλιξης. 

ΚοινωνιΚή Δράσή
Σημαντική είναι η προσφορά του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και στην κοινωνία 
των πολιτών. Μέσω διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων επιστημονικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα, επιχειρεί το ΑΠΚΥ την προαγωγή 
του πολιτισμού, τη διάχυση της νέας γνώσης 
και την ενίσχυση της πολιτιστικής και πολιτι-
σμικής δημιουργίας. 

Τά συΓΚριΤιΚά 
πλΕονΕΚΤήμάΤά μάσ
• Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου 
κύρους δημόσιο πανεπιστήμιο.
•  Πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία στην 

προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
•  Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προ-

γράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μετα-
πτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με άμεσο 
αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. 

περίοδος αιτήσεων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021:
3 Μαρτίου - 19 Μαϊου 2020

•  Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες και υποχρεώσεις των φοιτητών, 
που σπουδάζουν στον δικό τους χώρο και 
χρόνο.

•  Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης 
και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές ηλε-
κτρονικής μάθησης.

•  Προσιτό κόστος φοίτησης με υποτροφίες 
και μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμού. 
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ΣπουδέΣ Στα κολέγια 
της Κύπρού 
«ςε ενα Κολεγιο ο φοιτητης εχει την εύχερεια να ςπούδαςει 
ςε αΚαδημαϊΚού χαραΚτηρα προγραμματα ςπούδών αλλα Και 
ςε επαγγελματιΚού χαραΚτηρα προγραμματα».
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Οι σχολές προσφέρουν 
μονοετή, διετή, 
τριετή προγράμματα 
σπουδών 

επαγγελματικού 
χαρακτήρα, σε τομείς 

όπως Μαγειρική, Αισθητική, 
και Γραμματειακές Σπουδές όπως επίσης 
και προγράμματα σπουδών πτυχιακού, 
μεταπτυχιακού (μάστερ) και διδακτορικού 
επιπέδου ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σε τομείς 
όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική και 
Διοίκηση Ξενοδοχείου/Τουρισμού. Επιπλέον, οι 
σχολές προσφέρουν προγράμματα δικαιόχρησης 
(franchise or validation) πανεπιστημίων του 
εξωτερικού και προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) είναι εγγεγραμμένες στο 
σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και επιθεωρούνται από 
λειτουργούς του Υπουργείου. Μία Ιδιωτική 
Σχολή εγγράφεται στο σχετικό μητρώο όταν 
πληροί διάφορα κριτήρια. Οι Ιδιωτικές Σχολές 
προσφέρουν αξιολογημένα-πιστοποιημένα 
προγράμματα σπουδών τα οποία συνάδουν με το 
Ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την διάρκεια 
και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 
αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων 
διεξαγόταν μέχρι το Σεπτέμβρη του 2015 από 
το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-
Πιστοποίησης και έκτοτε διεξάγεται από το Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Για την αξιολόγηση-
πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών 
λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι στόχοι, η 
δομή και η διδακτέα ύλη ενός προγράμματος 
σπουδών, τα προσόντα και η εμπειρία των 
καθηγητών (διδασκαλία και έρευνα), οι κτηριακές 
εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη 
και η διοικητική δομή μίας ΙΣΤΕ. Οι τίτλοι 
σπουδών των αξιολογημένων-πιστοποιημένων 
προγραμμάτων σπουδών αναγνωρίζονται από 
το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναλόγως του επιπέδου 
του προγράμματος ως Διδακτορικό Δίπλωμα, 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιπέδου Μάστερ, 
Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου, Δίπλωμα 
Ανώτερης Εκπαίδευσης, Δίπλωμα Διετούς 
Μεταλυκειακής Φοίτησης και Πιστοποιητικό 
Μονοετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης. Κατά 

ένα κολέγιο να είναι πανέτοιμοι για να αρχίσουν 
εργασία. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν επίσης 
τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να 
αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις επικαιροποιημένες ανάγκες των επαγγελμάτων 
τους. Επαγγελματικά προγράμματα σπουδών 
προσφέρονται και στην Ελληνική γλώσσα. 
Τα κολέγια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση ώστε ο 
κάθε φοιτητής να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, 
σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες. Στα κολέγια οι φοιτητές έχουν την 
ευχέρεια να διδαχτούν σε σύγχρονες και άρτια 
εξοπλισμένες εγκαταστάσεις από προσοντούχους 
καθηγητές με πολύχρονη διδακτική πείρα, διεθνώς 
αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και διδακτορικό 
τίτλο σπουδών. Το ακαδημαϊκό προσωπικό των 
κολεγίων ακολουθεί σύγχρονες εκπαιδευτικές 
μεθόδους που διευρύνουν την επικοινωνία με 
τους φοιτητές δημιουργώντας σχέσεις οικειότητας 
και ειλικρινούς συνεργασίας. Οι φοιτητές σε ένα 
κολέγιο έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια φοιτητική 
ζωή γεμάτη δραστηριότητες, καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία και αθλητικές 
δραστηριότητες. Τα κολέγια στα οποία έχει 
απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτερη 
Εκπαίδευση δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές 
τους να φοιτήσουν στο εξωτερικό (χωρίς επιπλέον 
δίδακτρα μέσω του προγράμματος Erasmus+) 
σε ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή/και να καταρτιστούν επαγγελματικά 
στο εξωτερικό λαμβάνοντας χρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, τα κολέγια 
προσφέρουν άρτια οργανωμένες υπηρεσίες, που 
στόχο έχουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση 
αλλά και τη στήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση 
των φοιτητών τους. Τέλος, τα κολέγια προσφέρουν 
όλα τα πιο πάνω με το σοβαρό πλεονέκτημα ότι 
τα δίδακτρα τους είναι πιο προσιτά σε σύγκριση με 
αυτά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Παράλληλα 
οι δικαιούχοι φοιτητές των κολεγίων λαμβάνουν 
ετήσια φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα. 
Πέραν των πιο πάνω τα κολέγια, μέσα στα πλαίσια 
της κοινωνικής τους προσφοράς, προσφέρουν 
πληθώρα υποτροφιών και προγραμμάτων 
οικονομικής βοήθειας στους φοιτητές τους. 

*Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτι-
κών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σήμερα Στήν Κύπρο λειτούργούν 34 Κολεγια Ή ιδιωτιΚεΣ 
ΣχολεΣ τριτοβαθμιαΣ εΚπαιδεύΣήΣ, οπωΣ ειναι ή 
ονομαΣια τούΣ με βαΣή το ΣχετιΚο νομο, με Καποια 
απο αύτα να εχούν παραρτήματα Σε αλλεΣ πολειΣ. 
δρ μαριοΣ αμεριΚανοΣ*

την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 στις 
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ιδιωτικές και 
δημόσιες) φοίτησαν 12.089 φοιτητές (5.184 
Κύπριοι, 267 Ευρωπαίοι και 6.638 Αλλοδαποί). 
Κατά την ίδια χρονιά η πρώτη προτίμηση των 
προπτυχιακών φοιτητών των ΙΣΤΕ ήταν η φοίτηση 
σε προγράμματα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
/ Οικονομικών και ακολουθούσαν τα προγράμματα 
Ξενοδοχειακών / Τουριστικών, Αισθητικής και 
Πληροφορικής. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές πρώτα σε προτίμηση ήταν και πάλι τα 
προγράμματα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων / 
Οικονομικών και ακολουθούσαν οι Πληροφορική, οι 
Τέχνες και η Εκπαίδευση. Οι λόγοι για τους οποίους 
θα πρέπει κάποιος να σπουδάσει σε ένα κολέγιο 
είναι πάρα πολλοί πέραν του γεγονότος ότι οι τίτλοι 
σπουδών των αξιολογημένων-πιστοποιημένων 
προγραμμάτων των κολεγίων χαίρουν, από το 
ΚΥΣΑΤΣ, ισότιμης αναγνώρισης με τους τίτλους 
των Κυπριακών πανεπιστημίων. Σε ένα κολέγιο 
ο φοιτητής έχει την ευχέρεια να σπουδάσει 
σε ακαδημαϊκού χαρακτήρα προγράμματα 

σπουδών αλλά και σε επαγγελματικού χαρακτήρα 
προγράμματα. Τα επαγγελματικά προγράμματα 
σπουδών, που προσφέρονται κυρίως από 
τα κολέγια, χαρακτηρίζονται ως σύγχρονα 
προγράμματα σπουδών που είναι προσαρμοσμένα 
προς τις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση, 
την οικονομία και τα επαγγέλματα.Σπουδάζοντας 
σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών οι 
τελειόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης μπορούν 
σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα (1, 2 ή 3 χρόνια) 
να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες έτσι 
ώστε να καταστούν πανέτοιμοι για απασχόληση και 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα επαγγελματικά 
προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές, 
τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
στους φοιτητές τους ώστε αποφοιτώντας από 

«ΚΑΤΑ ΤΗν ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗ 
ΧρΟνΙΑ 2018-2019 ΣΤΙΣ ΣΧΟλΕΣ 

ΤρΙΤΟβΑθΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΙΔΙωΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ) ΦΟΙΤΗΣΑν 

12.089 ΦΟΙΤΗΤΕΣ (5.184 ΚΥΠρΙΟΙ, 
267 ΕΥρωΠΑΙΟΙ ΚΑΙ 6.638 

ΑλλΟΔΑΠΟΙ)».
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Καθηγητης ςΚλιας Παντελης*

Με στόχευση πάντα στην προσιτή αρι-
στεία σε γνωστικά πεδία αιχμής έρευνας, 
εφαρμοσμένης γνώσης και καινοτομίας, 
την ευαισθησία πάνω απ’ όλα για τους 
φοιτητές μας, το Πανεπιστήμιο ατενίζει 
με αισιοδοξία το μέλλον, στηριζόμενο σε 
συγκεκριμένους πυλώνες σταθερότητας, 
ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και 
διεθνούς αναγνώρισης, οι οποίοι περιγρά-
φονται συνοπτικά κατωτέρω.

Ενισχύσαμε την έρευνα και παράγουμε νέα 
γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή ανα-
γνώριση με προγράμματα σπουδών, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR 
(Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το 
νέο Εθνικό γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον, 
πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 
και προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο 
σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως το Πρόγραμμα 
Διεθνείς Σχέσεις & Ασφάλεια, στη Ψηφιακή 
Επιχειρηματικότητα και σε μεταπτυχιακό επί-
πεδο, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, στο Ψηφιακό Marketing, στις 
Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια, στα 
Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινο-
τομία, στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρ-
νηση, στη Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό 
Έγκλημα, στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε 
Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης.
Τα Επιστημονικά Κέντρα και Εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Ευφυών 
Συστημάτων (Intelligent Systems Lab), το Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Στήριξης (ΣΚ.Ε.Ψ.Η), το Κέντρο Περιβαλλοντικών 
Μελετών, το Κέντρο Έρευνας Διεθνούς Του-
ρισμού, το Κέντρο Έρευνας Νεότερης & Σύγ-
χρονης Ιστορίας έχουν δημιουργήσει ένα hub 
πρωτογενούς ερευνητικής δράσης και έρευνας 
διασυνδέοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα 
με τους επαγγελματικούς φορείς και την αγορά 
εργασίας και διαχέοντας την νέα γνώση προς 
όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αναπτύξαμε διεθνείς συνεργασίες με σημαντικά 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, 
όπως το Πανεπιστήμιο του Middlesex για την 
απονομή κοινών αναγνωρισμένων πτυχίων 
(validated), το Πανεπιστήμιο του Hull στη 
Μεγάλη Βρετανία, ενώ μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού είναι επισκέπτες ερευνητές σε δια-
κεκριμένα και παγκοσμίου φήμης Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα όπως η Οξφόρδη και το New 
York State University.
Αυξήσαμε τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα της 
φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου, στο 
οποίο πλέον φοιτά αξιόλογος αριθμός φοιτη-
τών από Κίνα, Ρωσία και χώρες της Αφρικής.
Συμμετέχουμε σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενοι με 
σημαντικούς διεθνείς ερευνητικούς, ακαδημαϊ-
κούς και επαγγελματικούς φορείς.
Ενισχύσαμε τις υποδομές και αυξήσαμε τις 
δυνατότητες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου, η οποία αποτελεί ένα σημείο αιχμής για 
την ανάδειξη της γνώσης και την αξιοποίηση 
της από την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινό-
τητά μας, επεκτείνοντας τις συνεργασίες με ένα 
ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων βιβλιοθηκών 
καθώς και με τις μεγαλύτερες διεθνώς ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων σε όλα τα γνω-

στικά πεδία που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο.
Συνδέσαμε το Πανεπιστήμιο και την φοιτητική 
μας κοινότητα με την αγορά εργασίας. Ενδυ-
ναμώνουμε συνεχώς το υφιστάμενο Γραφείο 
Διασύνδεσης και ενισχύουμε την επιδοτούμενη 
πρακτική άσκηση των φοιτητών μας με ένα 
μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρημα-
τικών φορέων τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό σε τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης 
με υψηλή προστιθέμενη αξία και αποσκοπώ-
ντας στην συμπόρευση της ακαδημαϊκής και 
επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου μέσω 
παραγωγικών συνεργασιών.
Στηρίζουμε τους αποφοίτους μας. Σε αυτή τη 
κατεύθυνση, ενισχύουμε τον Σύλλογο Απο-
φοίτων δημιουργώντας, ανάμεσα σε άλλες 
δράσεις, ειδικό διαδικτυακό τόπο αμφίδρομης 
επικοινωνίας και ανατροφοδότησης μεταξύ της 
φοιτητικής και ακαδημαϊκής μας κοινότητας. 
Πορευόμαστε με κοινωνική ευαισθησία και 
υψηλό αίσθημα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 
Η ακαδημαϊκή αρτιότητα και αριστεία στην 
οποία στοχεύει συνεχώς το Πανεπιστήμιο 
συνοδεύεται με κοινωνική ευαισθησία προσφέ-
ροντας δεκάδες υποτροφίες σε φοιτητές με 
οικονομικές δυσκολίες και διευκολύνοντας την 
πρόσβαση της τοπικής νεολαίας στη Ανώτερη 
Εκπαίδευση.
Συνεισφέρουμε στην τοπική ανάπτυξη. Είναι 
δέσμευση και βούληση του Πανεπιστημίου να 
συνεισφέρει στη κοινωνία της Πάφου με το 
σύνολο των δυνατοτήτων και υποδομών που 
διαθέτει για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. 
Επίσης να συμβάλλει στην τοπική πολιτιστική 
ανάπτυξη προσφέροντας τις υποδομές του και 
κινητοποιώντας το σύνολο της ακαδημαϊκής 
του κοινότητας οργανώνοντας δεκάδες επιστη-
μονικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
κατά τα διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου, 
στις οποίες συμμετέχουν 100αδες μέλη της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών.
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις παρέχει όλα τα εφό-
δια και δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται, ώστε 
οι απόφοιτοί του να διεκδικούν με ιδιαίτερες 
αξιώσεις και επιτυχία τις επιδιώξεις τους και να 
εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους. 

*Πρύτανης Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου 

ΕφαρΜοσΜΕνη γνώση 
και ακαδηΜαϊκη ΠρώτοΠορια



Μια από τις μεγάλες 
αποφάσεις της ζωής 
ενός νέου ή νέας είναι 

τι να σπουδάσει και πού 
να σπουδάσει. Αυτή δεν είναι 

πάντα μια εύκολη απόφαση. 
Μία από τις πρώτες σχετικές αποφάσεις 
είναι πού θα σπουδάσει ένας νέος. Στην 
Κύπρο ή στο εξωτερικό; 
Οι σπουδές εντός Κύπρου έχουν διάφορα 
πλεονεκτήματα: τη δυνατότητα να σπουδάσεις 
σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στο σπίτι σου, σε 
οικείο περιβάλλον, στη γλώσσα σου. Δεν χρει-
άζεται να αποχωριστείς τους φίλους σου και 
παράλληλα αναπτύσσεις έναν κύκλο γνωριμιών 
μέσα στη χώρα σου. Επίσης το κόστος ζωής 
είναι συνήθως χαμηλότερο. Εξ’ άλλου δεν είναι 
εύκολο για ένα νέο στα 18 του να «ξενιτευτεί», 
να κληθεί ξαφνικά να ζήσει σε μια ξένη χώρα, 
να σπουδάσει σε μια ξένη γλώσσα, να πρέπει να 
δημιουργήσει φιλίες, να μάθει να διαχειρίζεται 
τα οικονομικά του και τόσα άλλα που πρέπει να 
κάνει ένας νέος όταν ζει μόνος του. 
Η φοιτητική ζωή μορφώνει ένα νέο ή νέα ποικι-
λοτρόπως και δεν αποτελεί απλώς μια περίοδο 
απόκτησης εξειδικευμένων ή επαγγελματικών 
γνώσεων. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος διαθέ-

Να σπουδασω στηΝ Κυπρο
Ή στο εξωτερικο;

των επιχειρήσεων και της ζωής γενικότερα. 
Προσφέρουν επίσης νέες ειδικότητες, που είναι 
άγνωστες στα μικρά κέντρα ερευνών και που 
καθοδηγούν και ουσιαστικά δημιουργούν το 
μέλλον και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. 
Εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο 
φοιτητής εργάζεται παράλληλα, θα μπει στην 
αγορά εργασίας έχοντας στο βιογραφικό του, 
εργασιακή εμπειρία από χώρα του εξωτερικού 
που είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα. Αν πάλι 
αποφασίσει να εργαστεί στην χώρα σπουδών 
του μετά από την αποφοίτηση του, θα νιώθει 
πολύ πιο άνετα και οικεία για να ξεκινήσει την 
καριέρα του στο εξωτερικό. Αυτοί είναι μερικοί 
λόγοι για τους οποίους αξίζει κάποιος να ζήσει 
την εμπειρία του εξωτερικού ως φοιτητής απο-
κτώντας τις πολλές μοναδικές εμπειρίες. 
Οι σπουδές είναι μια από τις πιο όμορφες και 
χρήσιμες περιόδους στη ζωή και στην ανάπτυξη 
ενός νέου ή μια νέας. Για αυτό και πρέπει ένας 
να ζυγίσει όλους τους ποιο πάνω παράγοντες 
για να πάρει μια συνετή απόφαση που θα καθο-
ρίσει το μέλλον του. Καλές επιτυχίες ότι και να 
αποφασίσετε. 

*Διευθύνων Σύμβουλος Global Education Services 

ΤΑ πλεονεΚΤήΜΑΤΑ 
ΚΑι ΤΑ ΜειονεΚΤήΜΑΤΑ 
Των Σπουδων ΣΤΑ 
πΑνεπιΣΤήΜιΑ ΤήΣ 
Κυπρου Ή Του 
εξωΤεριΚου

ΚριΣ Σωφρονιου* 

τει δική της πανεπιστημιακή και άλλη ανώτερη 
παιδεία και αυτό αποτελεί θετικό παράγοντα για 
τον τόπο. Τα κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
επιτελούν αξιόλογο έργο. Αυτό όμως δεν είναι 
πάντα αρκετό. Θα υπάρχει πάντα η ανάγκη για 
ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό για πολλούς 
και διάφορους λόγους. 
Πρώτα υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα σπου-
δών στα ξένα πανεπιστήμια. Έπειτα υπάρχει 
μεγαλύτερη παιδεία εκεί και παρακολούθηση 
των τελευταίων εξελίξεων στην γνώση και τη 
τεχνολογία. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη και 
ισχυρότερη ποικιλία φοιτητών που σχεδόν 
αλληλοδιδάσκονται συνεχώς και εμπλουτίζουν 
αμοιβαία τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα τους. 
Ταυτόχρονά σε ένα ξένο πανεπιστήμιο μαθαί-
νει ένας καλά μια ξένη γλώσσα, ιδιαίτερα την 
αγγλική, και αυτό αποτελεί μεγάλο προσόν για 
την εκπαίδευση τους και για την κατοπινή τους 
καριέρα. Ειδικότερα για απόκτηση μεταπτυχια-
κού προγράμματος οι σπουδές στο εξωτερικό 
αποτελούν μια αναγκαιότητα γιατί τα ερευνητικά 
κέντρα αυτών των πανεπιστημίων αποτελούν 
την πρωτοπορία των νέων επιστημών, τεχνών 
και τεχνολογίας. Διαθέτουν επίσης πλούσιες 
ερευνητικές μονάδες που δημιουργούν και 
καθοδηγούν τις νέες εξελίξεις σε κάθε άποψη 
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Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπλη-
ρώνει φέτος 12 χρόνια λειτουργίας και απο-
τελεί το νεαρότερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της 
Κύπρου. Μέσα από μια σταθερά εξελικτική 
πορεία, το Πανεπιστήμιο κατάφερε να πρω-
ταγωνιστεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα της 
Κύπρου και απολαμβάνει διεθνούς αναγνώ-
ρισης. 
Με βάση διεθνείς κατατάξεις καταλαμβάνει 
υψηλές θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα πανεπι-
στήμια παγκοσμίως και επιτυγχάνει τη διάκριση 
του ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Οι επιδόσεις του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου αντανακλούν το υψηλό επί-
πεδο του επιστημονικού του προσωπικού, την 
ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του 
έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
του καθώς και την εξωστρέφεια που το χαρα-
κτηρίζει, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με τοπική και 
διεθνή παρέμβαση. Ως κέντρο αριστείας στην 
ακαδημαϊκή έρευνα, σημειώνει το υψηλότερο 

TEXNOΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Μαζί δίαΜορφώνουΜε το Μελλον  
«Συγχρονο καί δυναΜίκα εξελίΣΣοΜενο ΠανεΠίΣτήΜίο
Με δίεθνείΣ δίακρίΣείΣ»

ποσοστό επιτυχίας ερευνητικών προτάσεων 
στην Κύπρο, στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
της ΕΕ. 
Ως νέο, δυναμικό, και διαρκώς εξελισσόμενο 
πανεπιστήμιο, αλληλεπιδρά με την κοινωνία 
και συνδέει την Ακαδημία με τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας, προωθώντας την επιχειρημα-
τικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την 
παραγωγή καινοτομίας, παράγοντες οι οποίοι 
είναι αναγκαίοι για την οικονομική ανάπτυξη 
του τόπου μας. Βασική μέριμνα του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου, είναι να προσφέρει στην 
κοινωνία καταρτισμένους και άρτια εκπαιδευ-
μένους επιστήμονες, καθώς και υπεύθυνους 
και ενεργούς πολίτες με κριτική ικανότητα. 
Ταυτόχρονα, ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
και φορέας αλλαγής και βελτίωσης της κοινω-
νίας, καθίσταται χώρος διαλόγου και παραγω-
γής τεκμηριωμένων προτάσεων για περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά, επιστημονικά, πολιτιστικά 
και κοινωνικά θέματα, υιοθετώντας ένα σαφές 

πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
προσφοράς. 

ΣΠουδεΣ Με Μελλον καί αξία,
γερεΣ βαΣείΣ γία καρίερα 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 
καταστεί πλέον η καλύτερη επιλογή για τους 
αυριανούς φοιτητές. Τα προγράμματα που 
προσφέρουν οι 6 Σχολές και τα 13 Ακαδημα-
ϊκά Τμήματα του, το Κέντρο Γλωσσών και το 
Διεθνές Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο Κύπρου 
για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, 
απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και 
αποτελούν ένα σημαντικό εφαλτήριο για όσους 
επιθυμούν να λάβουν εφόδια για μια διαπρεπή 
καριέρα σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα 
προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον 
Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας. 
Τα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για την ακαδη-
μαϊκή χρονιά 2020-21 λαμβάνουν υπόψη τις 
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τελευταίες εξελίξεις στις εφαρμοσμένες επι-
στήμες, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας. 
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στοχεύουν 
να δώσουν στους αποφοίτους εξειδικευμένη 
γνώση και εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα 
ή για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό 
επίπεδο. 

Υψηλές προοπτικές απαςχοληςης 
Η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών 
με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς 
εργασίας και η δημιουργία εργοδοτήσιμων 
αποφοίτων, είναι προτεραιότητα στο Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο. Ο συνδυασμός της υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης με τις 
δομές ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και 
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας που ανέ-
πτυξε το Πανεπιστήμιο, έχουν ως αποτέλεσμα 
8 στους 10 φοιτητές του να βρίσκουν την 
πρώτη τους δουλειά, στον κλάδο σπουδών 
τους, σε λιγότερο από έξι μήνες μετά την απο-
φοίτηση τους. 
Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων 
με το Πανεπιστήμιο φορέων (τοπικές ναυτιλια-
κές και πετρελαϊκές εταιρείες, Κυπριακό Ναυ-
τιλιακό Επιμελητήριο, υπηρεσίες τουρισμού, 
εμπορίου, υγείας) καθώς και διεθνείς κολοσ-
σούς, προσφέρεται στους φοιτητές δυνατότητα 
για πρακτική άσκηση και μοναδικές επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες.  
Θέλεις να ανακαλύψεις πως είναι να είσαι 
φοιτητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο; Με τη 
χρήση της εικονικής πραγματικότητας (virtual 
reality) μπορείς να περιηγηθείς από την άνεση 
του σπιτιού σου, στις εγκαταστάσεις μας: 
https://www.cut.ac.cy/multimedia/virtual-tour/. 

ανθρωποκέντρικο πανέπιςτημιο 
ποΥ παρέχέι έμπρακτη 
ςτηριξη ςτοΥς φοιτητές
Βασική μέριμνα του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου είναι η φοιτητική ευημερία και στήριξη 
των σπουδαστών του. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, το Πανεπιστήμιο παρέχει ουσιαστική 
στήριξη και στέκεται δίπλα στους φοιτητές για 
να υπερπηδήσουν κοινωνικοοικονομικά εμπό-
δια και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
Κατανοώντας τις δυσκολίες που ενδεχομένως 
να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, το Πανεπι-
στήμιο έχει αναπτύξει μια σειρά στοχευμένων 
παροχών, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
ίσες ευκαιρίες για όλους. 
Συγκεκριμένα παρέχονται:
• Οικονομικά βοηθήματα (χρήματα και/ή κου-
πόνια τροφίμων), απευθείας και/ή μέσω του 
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών
• Δωρεάν ημερήσιο γεύμα, που προσφέρει η Ι. 
Μητρόπολη Λεμεσού
• Ευκαιρίες απασχόλησης των φοιτητών με 
αμοιβή στις Διοικητικές Υπηρεσίες και Ακαδη-
μαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου
• Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδά-
κτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
• Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση. 

πληροφοριές
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Μεταπτυχιακά προγράμματα:
www.cut.ac.cy/masters 
Τηλέφωνα: 25002710 ή 25002711
Ηλ. Διεύθυνση: administration@cut.ac.cy, 
studies@cut.ac.cy

Ενημερωθείτε και ακολουθήστε το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
Facebook: CyprusUniversityTechnology 
Instagram: cyprusuniversitytechnology 
Twitter: CyUniTech 
Youtube: CyprusUniversityTechnology

Για τη διαφανή και αντικειμενική κατανομή 
των πιο πάνω παροχών, εφαρμόζονται κανό-
νες μοριοδότησης στη βάση κοινωνικοοικο-
νομικών κριτηρίων. 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προάγει και 
επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία με την 
παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, από 
ίδιους πόρους και από χορηγίες ιδιωτικών 
φορέων. 
Ταυτόχρονα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή 
στους φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση, 
στήριξη και βοήθεια για κοινωνικά, ψυχολο-
γικά και μαθησιακά θέματα. Οι φοιτητές μπο-
ρούν να αποταθούν στο Κέντρο Φοιτητικής 
Ανάπτυξης που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, 
να συζητήσουν με το έμπειρα και καταρτι-
σμένα στελέχη του και να διαμορφώσουν 
πρακτικές λύσεις, σε συνεργασία με ένα αξιό-
πιστο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων. 
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Καταρχάς γνωρίζουμε τι είναι το άγχος; Είναι μια φυσική 
κατάσταση όπου το μυαλό και το σώμα αντιδρά σε κάθε 
νέα απειλητική ή συγκινησιακή κατάσταση.Δεν είναι πάντα 
το άγχος μια αρνητική κατάσταση. Το άγχος χωρίζεται στο 
δημιουργικό και στο τοξικό. Το άγχος δίνει περισσότερη 
ενέργεια που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σωμα-
τικών προκλήσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στην 
επίτευξη των στόχων. 
Το δημιουργικό άγχος μας κινητοποιεί σε δράση ενώ το 
τοξικό παρακωλύει την όποια δράση. Το άγχος έχει ως υπό-
βαθρο εκδήλωσης την χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποί-
θηση, την ανασφάλεια, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, την 
έλλειψη οργάνωσης και επιμέλειας, το ανεπαρκές διάβασμα. 
Ενδείκνυται να υπάρχει και ιδιοσυγκρασιακό γνώρισμα στην 
εκδήλωση του άγχους. Επίσης σε περιβάλλοντα που εκδη-
λώνεται συχνά το άγχος ενδέχεται να μεταδίδεται και στο 
παιδί ο απόηχος του. 
Η οικογένεια λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο καθόλη τη 
διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδου που διανύουν τα παιδιά. 
Πρέπει να παρέχεται στον κάθε υποψήφιο ψυχολογική στή-
ριξη. Να αποφεύγονται οι πιεστικές συμβουλές για διάβασμα 
και οι διαρκείς υπενθυμίσεις για έλλειψη σοβαρής αντιμετώ-
πισης των εξετάσεων από τον υποψήφιο.

Τι κάνουμε πριν Τις εξεΤάςεις:
• Μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε. Δηλαδή φροντίζουμε να 

γνωρίσουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε. 
• Ξεκινούμε την προετοιμασία από νωρίς. Σχεδόν ένα μήνα 

πριν την επικείμενη εξέταση. 
• Χωρίζουμε την ύλη σε τμήματα και ανάλογα με την ταχύ-

τητα ανάγνωσης και αντίληψης και την καμπύλη μάθησης 
μας ορίζουμε πόσες σελίδες θα διαβάζουμε ανά ημέρα.

• Κατόπιν το υλοποιούμε. 

«Το δημιουργικο 
άγχος μάς 
κινηΤοποιει
ςε δράςη, 
ενώ Το Τοξικο 
πάράκώλυει Την 
οποιά δράςη»

Το άγχος 
των εξετάσεων

• Αφήνουμε 3 ή 4 ημέρες πριν την εξέταση για επανάληψη. 
Εντοπίζουμε τα δύσκολα σημεία και φροντίζουμε να 
καλύψουμε τα κενά και τις ελλείψεις μας. 

• Κάνουμε συχνά διαλείμματα και κοιμόμαστε 9 ώρες. 
• Όλο αυτό το διάστημα τρώμε υγιεινά, πίνουμε αρκετό νερό 

και φροντίζουμε να διαβάζουμε σε ήσυχο περιβάλλον. 

η επιΤυχιά Της εξεΤάςης ςυνΤελειΤάι άπο:
• Σωστή προετοιμασία
• Αυτοπεποίθηση
• Yπομονή και επιμονή
• Θέληση για επιτυχία
• Ηρεμία και μεθοδικότητα της σκέψης. 

κάΤά Την εξεΤάςΤικη περιοδο θά πρεπει νά:
• Ακολουθείτε ένα ελαφρύ διατροφικό πρόγραμμα
• Προσπαθείτε για ηρεμία και χαλάρωση
• Ξεκουράζεστε ικανοποιητικά και να καλύπτετε τις ώρες 

ύπνου
• Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.

Την ώρά Της εξεΤάςης:
• Ανάγνωση των θεμάτων με πολλή προσοχή 
• Προσπάθεια κατανομής χρόνου για να μην νιώσετε αφό-

ρητη πίεση
• Σε περίπτωση υπερβολικού άγχους που παρουσιάζεται 

αδύνατο να ελεγχθεί, τότε πάρτε βαθιές αναπνοές με 
ρυθμό (εισπνοή από τη μύτη – εκπνοή από το στόμα). 

• Κλείστε για 10 δευτερόλεπτα τα μάτια και υπενθυμίστε 
στον εαυτό σας ότι εσείς ελέγχετε την κατάσταση και όχι 
το αντίθετο.

*Ψυχολόγος, Διδάκτορας Εξελικτικής-Σχολικής ψυχολογίας

Δρ Αριστονικη 
ΘεοΔοσιου-
τρυφωνιΔου*








