
Αξίες και Κουλτούρα της Τεχνικής και Επαγγελματικής                                     

Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου 

Για να πετύχουμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε σχέση με την βελτίωση των μαθητών 

του σχολείου μας, έχω την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε αλλά κυρίως να 

εφαρμόσουμε μια σειρά από βασικές αξίες. Αυτές οι αξίες και ιδέες θα μας καθοδηγούν, 

τόσο στη συμπεριφορά μας, όσο και στη λήψη αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζουμε την 

ανάπτυξη και βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, θα μας 

βοηθούν και θα αποτελούν σταθερή πυξίδα, ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ότι 

καλύτερο μπορούμε.  

Πρώτα οι μαθητές και μαθήτριές μας  

Οι σκέψεις και οι ενέργειές μας θα πρέπει να εστιάζονται στο κρίσιμο ερώτημα : «Ποια 

επίδραση βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, θα έχουν οι αποφάσεις και οι ενέργειές 

μας στους μαθητές/τριες;» Ταυτόχρονα, οφείλουμε καθημερινά να έχουμε ψηλά στις 

προτεραιότητές μας την βελτίωση και ανάπτυξη των μαθητών/τριών μας. Όλες οι 

ενέργειές μας θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη του χαρακτήρα αλλά και των 

δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας.   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ και βοήθεια προς τους μαθητές και μαθήτριές μας 

Βασική μας φιλοσοφία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα επάγγελμα – λειτούργημα, όπου για 

να προχωρήσουμε μπροστά θα πρέπει να είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθούμε και να 

προσφέρουμε στους άλλους. Είμαστε λοιπόν ένα σχολείο που έχει στο επίκεντρο των 

αξιών του την ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να βελτιώσουμε τους 

μαθητές/τριες μας. 

Υπευθυνότητα - Συνεργασία -  Εμπιστοσύνη  

Οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας θα πρέπει να στηρίζονται και να καθοδηγούνται από 

πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας. Δηλαδή, να λέμε και να πράττουμε τα ίδια 

πράγματα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, που 

εξασφαλίζει την κατανόηση, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Την ίδια στιγμή 

θεωρώ ότι είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά αυτά, τα οποία μας έχουν εμπιστευθεί το 

χρόνο τους, τα ταλέντα τους, την καλλιέργειά τους, αλλά  και την ανάπτυξη και βελτίωση 

τους.  

Βασικοί μας στόχοι     

(α) Να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπιστευτούν  τον εαυτό τους και να κοιτάζουν το μέλλον 

τους με ελπίδα και αισιοδοξία. 

(β) Να προσφέρουμε στους μαθητές μας τις βασικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες 

(επίλυσης προβλημάτων, κριτικής και δημιουργικής σκέψης) ώστε να κάνουν τα όνειρά 

τους πραγματικότητα. 

(γ) Το σχολείο μας να βρίσκεται στην κορυφή, καινοτομώντας και εφαρμόζοντας νέες ιδέες 

και προγράμματα.   

Καινοτομία - Δημιουργικότητα  

Για να είμαστε σε θέση να προφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές μας, θα 

πρέπει να αποδίδουμε αξία στην καινοτομία και δημιουργικότητα. Να την αναγνωρίζουμε, 

να την εφαρμόζουμε και να την προωθούμε καθημερινά με όλα τα μέσα. Ένα σημαντικό 

ερώτημα που θα μας βοηθήσει ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς είναι:  «πώς μπορώ να 

το κάνω διαφορετικά και να το βελτιώσω, ώστε να έχω καλύτερα αποτελέσματα;»  
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