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Τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας στη συνέντευξη Τύπου
με θέμα την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου παρέθεσε σήμερα, στο Υπουργείο, συνέντευξη Τύπου για την
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Στη συνέντευξη
συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος.
Ο Υπουργός στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Σε συνέχεια της σύσκεψης
που είχαμε με τη συμβουλευτική επιστημονική ομάδα για την αξιοποίηση της
ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση*, ανακοινώνεται η διοργάνωση Ημερίδας με
αντικείμενο την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
Στην Ημερίδα, που θα γίνει εντός του Νοεμβρίου σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί στη συνέχεια, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), του Υφυπουργείου Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), εμπειρογνωμόνων και των
πανεπιστημίων μας, θα παρουσιαστεί ο συνολικός σχεδιασμός του ΥΠΠΑΝ,
όπως και το συνολικό πλαίσιο πολιτικής που ετοιμάζουμε. Θα παρουσιαστούν
στην Ημερίδα εισηγήσεις που θα μεταφέρουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται
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στα πανεπιστήμιά μας, όπως και ευρωπαϊκές πρακτικές γενικότερα, καθώς και
καλές πρακτικές που ξεχωρίζουν σε δημόσια σχολεία.
Εξάλλου, τις επόμενες ημέρες, μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου
Φρέντερικ, διοργανώνεται επίσκεψη, προκειμένου να δούμε επιτόπου και στην
πράξη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο.
Ταυτόχρονα, μετά από συνεννοήσεις που έχουν γίνει με τις πανεπιστημιακές
Αρχές, θα γίνει επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου προκειμένου να δούμε και να ενημερωθούμε για την
πολιτική και τις πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σήμερα απευθύνω γραπτώς πρόσκληση στις εκπαιδευτικές οργανώσεις μας,
την ΟΕΚΛΜΕΚ, την ΟΛΤΕΚ και την ΠΟΕΔ, για να συμμετέχουν στις επισκέψεις
αυτές και μαζί να διαπιστώσουμε τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Διότι στα σχολεία μας, στη δημόσια εκπαίδευση
δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο ή να προσφέρουμε στα παιδιά τίποτα
λιγότερο από ό,τι υπάρχει στα πανεπιστήμια, όπως και διεθνώς, σε όλη την
Ευρώπη και σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προόδου στα εκπαιδευτικά πράγματα της
Κύπρου. Οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας μας σπρώχνουν να
επιταχύνουμε την εφαρμογή των τεχνολογικών επιτευγμάτων και όχι μόνο, να
ανταποκριθούμε στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η φοίτηση με
φυσική παρουσία αλλά και να ενσωματώσουμε την ψηφιακή τεχνολογία
γενικότερα, με όλα τα μεγάλα ωφελήματα και τις προοπτικές που ανοίγονται.
Στα δημόσια σχολεία μας επιδιώκουμε και μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη
συνέχεια της εκπαίδευσης παρά τα εμπόδια που δημιουργεί η πανδημία.
Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση συντάσσονται όλες οι δυνάμεις προόδου
στην κοινωνία μας και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες
επιφυλάξεις ή και δισταγμό, ίσως ακόμα και κάποια αντανακλαστικά
συντήρησης, που δεν πρέπει να μας κρατήσουν πίσω.

2

Έχω διαπιστώσει, από το προηγούμενο σχολικό έτος, μέσα στην Άνοιξη, ότι η
μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας ήταν έτοιμοι και πρόθυμοι, παρά
τον αιφνιδιασμό της επιδημίας, να αγκαλιάσουν και να χρησιμοποιήσουν την
ψηφιακή τεχνολογία, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση των παιδιών, όταν
χρειάστηκε να έχουμε κατ’ οίκον περιορισμό. Αρκετοί μάλιστα, ακόμα και
σήμερα, προχωρούν και κάνουν βήματα μπροστά σε αυτό το πεδίο.
Εδώ μαζί μας σήμερα εκτός από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο, με τον οποίο έχουμε στενή
συνεργασία σε αυτό μεγάλο έργο και τον οποίο ευχαριστώ, έχουμε και τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτή κ. Κυριάκο
Χατζηγιάννη. Λόγω των περιορισμών του πρωτοκόλλου έχει προσκληθεί μόνο
ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Απευθυνόμενος όμως, μέσω του Προέδρου, σε
ολόκληρη την Επιτροπή Παιδείας την οποία απασχολεί συνεχώς το ζήτημα της
λειτουργίας των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας και της ψηφιακής
τεχνολογίας, όπως και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θέλω να
υπογραμμίσω την πρόθεσή μας να την κρατάμε ενήμερη. Ευχαριστώντας την
Επιτροπή και για την πρόσφατη τροποποίηση και αναπροσαρμογή των
Κανονισμών που εγκρίθηκε από τη Βουλή και μας εξασφαλίζει το απαραίτητο
θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και προτού δώσω τον
λόγο στον συνάδελφο κ. Κόκκινο, θα παρακαλέσω τον κ. Χατζηγιάννη για το
δικό του σχόλιο».
_____________
*Σημειώνεται ότι στη συμβουλευτική επιστημονική ομάδα για την αξιοποίηση
της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευσή, των ηλεκτρονικών εφαρμογών και
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμμετέχουν οι:
-

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών
της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου

-

Ελένη Κύζα, Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας
και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου
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-

Άντρη Αβρααμίδου, Εμπειρογνώμονας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Μαθησιακού Σχεδιασμού, Λειτουργός στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και Μεθοδολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

-

Χαράλαμπος Βρασίδας, Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διευθυντής CARDET

-

Κατερίνα Μαύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου

-

Νίκλεια Ετεοκλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ

-

Ειρήνη Πολυκάρπου, Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην
Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο UCLAN

-

Χριστίνα Σιαηλά, Εμπειρογνώμονας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας στη Σχολή
Heritage.
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