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Συμμετοχή Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην
άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συμμετείχε σήμερα στην
3η άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την οποία
συγκάλεσε η Κροατική Προεδρία. Της τηλεδιάσκεψης προήδρευσε η Υπουργός
Επιστημών και Παιδείας της Κροατίας, Prof. Blazenka Divjak, και σε αυτήν
συμμετείχαν οι αρμόδιοι Υπουργοί των χωρών μελών της ΕΕ.
Οι Υπουργοί συζήτησαν σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τα
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που λαμβάνονται στις χώρες τους, καθώς και τις
προκλήσεις που προκύπτουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με τη σταδιακή
επιστροφή στην κανονικότητα.
Ο κ. Προδρόμου ευχαρίστησε την Κροατική Προεδρία για τις προσπάθειες που
κατέβαλε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, για συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στα
κράτη μέλη, μέσα από τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών
διαχείρισης της κρίσης. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τη σταδιακή
επαναλειτουργία των σχολείων στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε με την επάνοδο των
μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου και του Γ’ έτους των Τεχνικών Σχολών στις 11
Μαΐου και θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου
στις 21 Μαΐου 2020.
Τόνισε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την
ασφάλεια και υγεία των μαθητών/μαθητριών, στη βάση ειδικού πρωτοκόλλου.
Αναφέρθηκε, επίσης, στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται με τη βοήθεια
κινητής μονάδας του Υπουργείου Υγείας σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και βοηθητικό
προσωπικό των σχολείων.

Όπως σημείωσε ο κ. Προδρόμου, το Υπουργείο στοχεύει στην ομαλή διεξαγωγή των
Παγκύπριων Εξετάσεων και στην ομαλή ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς με τρόπο
που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Ως εκ τούτου, επιδιώκει την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με στόχο να εφαρμοστεί η υβριδική
εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές που είναι στο σπίτι, να μπορούν να παρακολουθούν το
μάθημα που γίνεται στην τάξη.
Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού, σε ευρωπαϊκό και διμερές
επίπεδο, για διευκόλυνση των εγγραφών των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε
Πανεπιστήμια άλλων χωρών, είτε με επέκταση των τελικών ημερομηνιών για υποβολή
αιτήσεων, είτε με την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών,
όπως και με άλλους τρόπους. Όπως σημείωσαν και άλλες χώρες, η κρίση του
κορωνοϊού έχει επιφέρει, αναβολή των εθνικών εξετάσεων και καθυστερήσεις στην
έκδοση των κατάλληλων πιστοποιητικών και απολυτηρίων.
«Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τη διαχείριση της
κατάστασης που προκάλεσε ο Covid-19, θα επηρεάσει με θετικό τρόπο τις μελλοντικές
μας πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση», ανέφερε ο κ. Προδρόμου,
ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

