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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
  

Θέμα: Σχολική εμπειρία των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου  

 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με 

ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2008, σας πληροφορώ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην 
τελευταία του συνεδρία ενέκρινε την παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου στους 
εκπαιδευτικούς που θα δέχονται στις τάξεις τους τεταρτοετείς φοιτητές των 
πανεπιστημίων καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ για τα σχολεία που θα 
δέχονται δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές ενέκρινε την παραχώρηση των 
αντισταθμιστικών μέτρων που έχουν προτείνει τα πανεπιστήμια.  

 
2. Συγκεκριμένα και τα τέσσερα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, European 

University Cyprus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Frederick University Cyprus) με 
σχετικές επιστολές τους προσφέρουν μια σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
κυριότερα από τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
• δωρεάν δικαίωμα εγγραφής σε συνέδρια που διοργανώνουν τα πανεπιστήμια ή 

συμμετοχή με έκπτωση 
• δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση από τους καθηγητές των πανεπιστημίων σε 

θέματα που απασχολούν τα σχολεία και σεμινάρια για επιμόρφωση 
• συμμετοχή/ενίσχυση σε έρευνες που γίνονται από τα εμπλεκόμενα σχολεία 
• παραχώρηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα με πληρωμή μέρους 

των διδάκτρων ή και όλων των διδάκτρων 
• διάθεση των εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων για εκδηλώσεις και συνέδρια 

των σχολείων 
• παραχώρηση βιβλίων για ενίσχυση των βιβλιοθηκών των σχολείων 
• εμπλουτισμός των εποπτικών και διδακτικών μέσων ή άλλων υλικών των 

σχολείων 
• ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευτικών των σχολείων στους χώρους των 

πανεπιστημίων (βιβλιοθήκη, εργαστήρια) 
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• συνεργασία με τα σχολεία στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή άλλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  
 
3.  Συνημμένα αποστέλλονται οι κατάλογοι των επηρεαζόμενων σχολείων για 

δική σας πληρέστερη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για 
την εφαρμογή των προγραμμάτων σχολικής εμπειρίας, θα επικοινωνήσει μαζί σας 
ξεχωριστά το κάθε πανεπιστήμιο που επηρεάζεται. Βέβαια, τα πανεπιστήμια μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για τη σχολική εμπειρία των δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών 
τους και άλλα σχολεία πέρα από αυτά που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες, με 
στόχο να υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη και ισόρροπη κατανομή σε όσο το δυνατό 
περισσότερα σχολεία. 
 
 4. Είμαι σίγουρος ότι με τη στενή συνεργασία και την καλή διάθεση όλων των 
εμπλεκομένων θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτως ώστε η 
δραστηριότητα αυτή να υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.   
 
 

                    
                                 (Αλ. Κουράτος) 
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