ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Αρ. Φακ.: 21.11.06.2/8
Αρ. Τηλ. : 22800661/713, 22800630/631, 22800651/652
Αρ. Φαξ : 22428268
E-mail : dde@moec.gov.cy, circularsec@schools.ac.cy, circulartech@schools.ac.cy
15 Φεβρουαρίου 2021

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Αξιολόγηση του Αντικτύπου των Μέτρων που Τέθηκαν για Περιορισμό της
Πανδημίας Covid - 19 στα Δικαιώματα του Παιδιού από την Επίτροπο
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Αναφορικά με το ως άνω θέμα, παρακαλείστε όπως ενημερωθούν όλοι/όλες οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου σας για τη δυνατότητα έκφρασης/υποβολής των απόψεων
των παιδιών προς την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για τον
αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα που τέθηκαν για περιορισμό της πανδημίας Covid-19 στα
δικαιώματα τους.
2. Συγκεκριμένα, για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενοι/ες
εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά συνημμένα έγγραφα που
απευθύνονται στη βαθμίδα εκπαίδευσής τους, τα οποία περιέχουν σχετικές πληροφορίες
και δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης,
καθώς και έντυπο καταγραφής των απόψεων των παιδιών. Για τα παιδιά Α’, Β’ και Γ’
Δημοτικού μπορεί να αξιοποιηθεί ένας συγκερασμός των δραστηριοτήτων για την
προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση. Αναμένεται ότι οι απόψεις που θα καταγραφούν
είναι αυτές των παιδιών, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας από τις/τους
εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στο έντυπο καταγραφής των απόψεων των παιδιών,
παρατίθεται ειδικό απόσπασμα, ώστε να καταθέσουν και οι εκπαιδευτικοί τη δική τους
άποψη, εάν και εφόσον το επιθυμούν. Οι απόψεις των παιδιών θα πρέπει να
αποσταλούν μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 στο childcom@ccr.gov.cy ή στο
τηλεομοιότυπο 22872365 ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Επίτροπος
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος
όροφος, 1460 Λευκωσία.
3. Για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
διαδικτυακή
φόρμα
με
τις
απόψεις
τους
στον
σύνδεσμο
https://forms.gle/dK8TALx764StNsXa9, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800600, φαξ: 22 428268, Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

4. Επισημαίνεται ότι για όλες τις βαθμίδες, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των
παιδιών είναι προαιρετική και η διαδικασία δεν θα αποβεί σε βάρος του διδακτικού
χρόνου.
5. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να αποταθείτε στην
υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου, κα Ελένη Κοτζιαμάνη (τηλ. 22872325,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekotziamani@ccr.gov.cy).

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Κοιν. : Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (childcom@ccr.gov.cy)
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

