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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με τους οργανωμένους γονείς
Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους και μέλη των
διοικητικών συμβουλίων των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και της
Παγκύπριας

Συνομοσπονδίας

Ομοσπονδιών

Γονέων

και

Κηδεμόνων

Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς Υπουργείου ο Γενικός
Διευθυντής κ. Κύπρος Κυπριανού, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
κ. Κυπριανός Λούης, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης κ. Ηλίας Μαρκάτζιης και ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ.
Μάριος Στυλιανίδης.
Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε με τις Συνομοσπονδίες το θέμα της
λειτουργίας των σχολείων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως και το θέμα
της επαναλειτουργίας των σχολείων με τη φοίτηση μαθητών και μαθητριών με
φυσική παρουσία. Συζητήθηκε, επίσης, η συνέχεια της σχολικής χρονιάς ως
προς την κάλυψη των δεικτών επάρκειας που προβλέπονται, καθώς και τυχόν
ιδιαίτερες ρυθμίσεις ενισχυτικής διδασκαλίας.
Ο κ. Προδρόμου επισήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) παρακολουθεί στενά το τι γίνεται σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτή την περίοδο, πρόσθεσε, σε συνεργασία με
εμπειρογνώμονες, σχεδιάζεται μια επιστημονική διαγνωστική διαδικασία
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προκειμένου να εξακριβωθούν οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί, τόσο ως
προς τη γλώσσα όσο και στον μαθηματικό λογισμό, ξεκινώντας από την
Προδημοτική αλλά και τις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, προκείμενου να
υπάρχει έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών και προσαρμογή των σχολικών
προγραμμάτων, όπως και ενίσχυση όπου χρειάζεται.
Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε επίσης τους οργανωμένους γονείς ότι αρχίζει
ο διάλογος για το Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των
Εκπαιδευτικών με στόχο να υπάρξει κατάληξη σε δυο μήνες από σήμερα.
Στόχος είναι διαδικασίες που θα αξιολογούν αξιόπιστα το εκπαιδευτικό έργο
αλλά και την απόδοση των εκπαιδευτικών δίνοντάς τους κίνητρα και
εξασφαλίζοντας καλύτερα την αξιοκρατία στις προαγωγές. Ως τελικό
αποτέλεσμα θα προκύψει και η βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και της
εκπαίδευσης των παιδιών.
Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις εξετάσεις τετραμήνων, οι οποίες από την
επόμενη σχολική χρονιά θα διεξαχθούν και στη Γ’ Λυκείου και στο Τρίτο έτος
των Τεχνικών Σχολών, αναφέροντας τις σκέψεις που γίνονται ώστε να
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για εισδοχή στα
δημόσια Πανεπιστήμια.
Ακολούθησε διάλογος όπου ετέθησαν και σειρά θεμάτων από τους
οργανωμένους γονείς για τα οποία είτε δόθηκαν απαντήσεις από τις
διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ είτε καταγράφηκαν για να εξεταστούν στη συνέχεια.
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