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EKΘΕΣΕΙΣ 1ου Θεματικου  κυ κλου –ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tώρα που έφτασε η στιγμή της αποφοίτησής σας από το Λύκειο και αξιοποιώντας τις 
εμπειρίες της σχολικής σας ζωής, να γράψετε μία επιστολή προς τον Υπουργό 
Παιδείας στην οποία αφού διατυπώσετε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας για τα οφέλη 
που αποκομίσατε από το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, να προτείνετε εκείνες 
τις αλλαγές που θα θέλατε να γίνουν στο σχολείο, προκειμένου αυτό να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.  
 
ΟΦΕΛΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Σε άρθρο σας που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε 
με (μία παράγραφο)συντομία στις κοινωνικές προκλήσεις/στα κοινωνικά 
προβλήματα /στα χαρακτηριστικά του νέου μεταβαλλόμενου κόσμου στα οποία 
χρειάζεται να ανταποκρίνεται ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολούθως να 
απαντήσετε διεξοδικά στα ερωτήματα «Ανταποκρίνεται το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα στις προκλήσεις της εποχής; (τρεις παραγράφους) Ποιοι θα πρέπει να είναι 
οι στόχοι/ ποιες θα πρέπει να είναι οι αλλαγές που θα υλοποιηθούν ώστε το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της 
εποχής; (τρεις παραγράφους)». 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Ως μαθητές και ενεργοί πολίτες που αγωνιάτε για το μέλλον της εκπαίδευσης στην 
Κύπρο, να εκφράσετε την ανησυχία σας για το φαινόμενο της αναντιστοιχίας που 
παρατηρείται ανάμεσα στην Παιδεία και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής με 
επιστολή σας προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.  Στη συνέχεια να παρουσιάσετε 
το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις τις εποχής.  
 
ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ –ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4. Σε επιστολή σας προς τον Υπουργό Παιδείας να επισημαίνετε την αδήριτη ανάγκη να 
συνυπάρξουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου η ανθρωπιστική με την 
τεχνοκρατική εκπαίδευση ώστε οι νέοι μας να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργοί, 
ευσυνείδητοι και εγγράμματοι πολίτες.   
 
Οφέλη ανθρωπιστικής-ανάγκες προώθησής της  
Οφέλη τεχνοκρατικής-ανάγκες προώθησής της   
Επιστολή (επίκληση στο ήθος του δέκτη, επίκληση στο ήθος του πομπού) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Σε άρθρο σας σε περιοδικό να αναφερθείτε σε εκείνες τις προκλήσεις της κοινωνίας 
μας που καθιστούν την ανθρωπιστική παιδεία απαραίτητο συμπληρωματικό 
συστατικό. Επίσης να επισημάνετε και τρόπους εμπέδωσης της ανθρωπιστικής 
παιδείας προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Ανάγκες ανθρωπιστικής παιδείας-Λόγοι που την καθιστούν αναγκαία  
Τρόποι προώθησης της ανθρωπιστικής παιδείας  
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Έχοντας υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σήμερα στην επιστήμη, στην 
τεχνολογία, στην οικονομία, στην κοινωνική και πολιτική ζωή γενικότερα, να 
προβάλεις και να υποστηρίξεις ως εκπρόσωπος του Κ.Μ.Σ το αίτημα της δια βίου 
παιδείας και να προτείνεις τρόπους, με τους οποίους το αίτημα αυτό μπορεί να 
ικανοποιηθεί. 
Αναγκαιότητα δια βίου εκπαίδευσης  
Τρόποι προώθησης δια βίου-αυτομόρφωσης  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Η παιδεία είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Με αφορμή τις ρατσιστικές τάσεις, την 
έλλειψη σεβασμού, τη βία και παραβατικότητα εντός και εκτός σχολείων και των 
κοινωνικών προβλημάτων που υπονομεύουν τη δημοκρατία, να γράψετε μια 
επιστολή στην επιτροπή παιδείας της βουλής στην οποία να εκθέσετε τις δικές μας 
προτάσεις για εκδημοκρατισμό των σχολείων και τη δημιουργία ενεργών 
δημοκρατικών πολιτών έτοιμων να λειτουργήσουν υπέρ μιας δημοκρατικής και 
ευνομούμενης πολιτείας.  
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –πώς λειτουργεί, ποια τα χαρακτηριστικά του 
ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 


