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Επίσημη Ονομασία Δημόσιων Σχολείων

Εισαγωγή
Η ομοιομορφία και συνέπεια στην επίσημη ονομασία των Δημόσιων Σχολείων είναι πολύ
σημαντική. Τα επίσημα ονόματα των σχολείων εμφανίζονται στις ιστοσελίδες των σχολείων, στην
έντυπη και ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, καθώς επίσης και σε επίσημα έντυπα του σχολείου
που χρησιμοποιούνται εντός και εκτός της σχολικής μονάδας (π.χ. ανακοινώσεις και επιστολές
προς γονείς/κηδεμόνες,, συμμετοχή των σχολείων σε τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
διαγωνισμούς/προγράμματα).
Τα επίσημα ονόματα των σχολείων είναι αναρτημένα και επικαιροποιημένα στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου στο σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/schools_info.html. Στον ίδιο σύνδεσμο
μπορείτε επίσης να βρείτε και καταλόγους τυποποίησης των επίσημων ονομάτων των σχολείων για
σκοπούς μετατροπής των ονομάτων στο Ρομανικό Αλφάβητο για χρήση σε αιτήσεις, δηλώσεις και
διαγωνισμούς εκτός Κύπρου ή όπου αλλού χρειάζεται.
(Σημείωση: Δεν γίνεται χρήση της μετάφρασης των ονομάτων στα Αγγλικά αλλά μεταγραφή στο Ρομανικό
Αλφάβητο. Ένας πολύ χρήσιμος πίνακας μεταγραφής του Ελληνικού Αλφαβήτου στο Ρομανικό Αλφάβητο
κατά ΕΛ.Ο.Τ. βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.geonoma.gov.cy Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει και αυτόματο
σύστημα μεταγραφής).

Πίνακας με παραδείγματα μεταγραφής
Ελληνικοί Χαρακτήρες
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχολείο
Γυμνάσιο
Λύκειο
Μαθητές

Λανθασμένη Μετάφραση
Kindergarden
Nursery School
Dimotiko Sxoleio
Primary School
Elementary School
Gymnasium
Yimnasio
Lyceum
Students
Mathhtes

Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743
Nipiagogeio
Dimotiko Scholeio
Gymnasio
Lykeio
Mathites
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Κατάλογος με επίσημα ονόματα Σχολείων
Η Υπηρεσία Διαδικτύου διατηρεί καταλόγους με όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων καθώς και καταλόγους Τυποποίησης των σχολείων. Τα στοιχεία των
καταλόγων είναι επικαιροποιημένα και η ημερομηνία επικαιροποίησης αναγράφεται στους καταλόγους.
Για να βρείτε τους καταλόγους μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy και να επιλέξετε από το αναδυόμενο μενού «Εκπαιδευτικό
Σύστημα» τους Καταλόγους Σχολείων (βλ. Εικόνες 1 και 2).

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Στην Εικόνα 3 μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τους καταλόγους των σχολείων και στην Εικόνα 4
ένα δείγμα καταλόγου, το οποίο μπορεί να φυλαχθεί ή να εκτυπωθεί.

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Ονομασία Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνεται και η ρύθμιση του ονόματος του σχολείου στο
επίσημο ταχυδρομείο του σχολείο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι και αυτό μια μορφή επίσημης
επικοινωνίας του Σχολείου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, άλλες Υπηρεσίες και
Οργανισμούς αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Γι’ αυτό και πρέπει το όνομα του σχολείου να
παρουσιάζεται σωστά.
Για όσα σχολεία χρησιμοποιούν την Online υπηρεσία Cytanet Webmail μπορούν να ακολουθήσουν
την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αφού εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σας
(Εικόνα 5), από το οριζόντιο μενού επιλέξτε την ετικέτα ”Προτιμήσεις/Preferences“ (Εικόνα 6).

Εικόνα 5

Εικόνα 6
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2. Από το πλαϊνό μενού, επιλέξτε «Λογαριασμοί/Accounts» και στο πλαίσιο «Ρυθμίσεις
πρωτεύοντος λογαριασμού/Primary Account Settings», εισάγετε το επίσημο όνομα του
σχολείου στα πεδία «Από/From» και «Απάντηση-σε/Reply-to» (βλ. εικόνες 7 και 8).

Εικόνα 7

Εικόνα 8
7

Σημείωση: Για τα σχολεία που χρησιμοποιούν το Microsoft Outlook η ρύθμιση για την αλλαγή του
ονόματος γίνεται από το μενού Tools  Account Settings  Change… και αλλάζουμε το όνομα του
σχολείου στο πεδίο Your Name: όπως τις ακόλουθες οθόνες (Εικόνες 9,10 και 11).

Εικόνα 9

Εικόνα 10

Εικόνα 11
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Ονομασία στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου
Η επίσημη ιστοσελίδα ενός σχολείου αντικατοπτρίζει την παρουσία του σχολείου στο διαδίκτυο. Ως
εκ τούτου, για σκοπούς συνέπειας και ομοιομορφίας είναι πολύ σημαντικό να εμφανίζεται η
επίσημη ονομασία του σχολείου, όπως αυτή παρουσιάζεται στους επίσημους καταλόγους .
Παράδειγμα:
Στο πιο κάτω παράδειγμα το επίσημο όνομα του σχολείου είναι «ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄- ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ» αλλά η αναγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα είναι διαφορετική.
(Σημείωση: Η χρησιμοποίηση του ονόματος του σχολείου τροποποιήθηκε καθαρά για σκοπούς παραδείγματος.
Η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου σχολείου έχει τη σωστή ονομασία).
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