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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με τους οργανωμένους γονείς
Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους και μέλη των
διοικητικών συμβουλίων της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και
Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε, επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Μάριος Στυλιανίδης.
Κατά την τηλεδιάσκεψη, ο Υπουργός, αναφερόμενος στην επιδείνωση της
επιδημιολογικής κατάστασης, επισήμανε ότι θα πρέπει να προτρέψουμε τους
γονείς, ούτως ώστε να δίνουν συγκατάθεση για να γίνονται ρινικά τεστ και στα
παιδιά του Β’ κύκλου των Δημοτικών Σχολείων. Πληροφόρησε, επίσης, ότι
αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προωθεί ένα πρόγραμμα πυκνότερων τεστ
για τη Δημοτική Εκπαίδευση και ότι θα πρέπει να γίνεται σύσταση για τη χρήση
μάσκας στον Β’ κύκλο. Προσπαθούμε, τόνισε ο κ. Προδρόμου, να
διασφαλίσουμε τη φοίτηση με φυσική παρουσία όχι μόνο για μαθησιακούς
λόγους αλλά και για τη ψυχολογία των μαθητών και μαθητριών μας.
Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε επίσης στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί
από το ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο της κοινής τεχνοκρατικής επιτροπής με το
Υπουργείο Υγείας και τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή (ΣΕΕ) και
συγκεκριμένα στην εισήγηση για λειτουργία μιας Επιτροπής Παρακολούθησης
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του Υπουργείου Υγείας, στην οποία θα μετέχουν εξειδικευμένα στελέχη,
συμπεριλαμβανόμενης της υπηρεσίας ιχνηλάτησης και εκπροσώπου της ΣΕΕ,
με παρατηρητή εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ. Η Επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια,
αφού εξετάζει την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και των δεικτών, να
εισηγείται για απόφαση αναστολής της φοίτησης με φυσική παρουσία σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις σχολείων που παρουσιάζουν τοπικά επιδείνωση.
Ο κ. Προδρόμου διευκρίνισε επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την πρακτική
για την παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης σε σχολεία, στη βάση
ερωτημάτων που ετέθησαν.
Όσον αφορά στις αποφάσεις που θα εφαρμοστούν από το ΥΠΠΑΝ σε συνέχεια
της αναστολής της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου στο κτήριο του
Γυμνασίου Φανερωμένης, ο Υπουργός ενημέρωσε τη Συνομοσπονδία για τις
διευθετήσεις που γίνονται για τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου,
προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτηση σε κοντινά σχολεία και να
διευκολυνθούν, όπως επίσης και για τα μέτρα αναβάθμισης των άλλων
δημοτικών σχολείων του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας.
Στη συνέχεια, ζήτησε από τους εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων, σε
συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ, να προτρέψουν τους γονείς να παραμείνουν
ψύχραιμοι και να ακολουθούν τους κανόνες, ενώ τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο
ίδιος όσο και οι Διευθύνσεις του Υπουργείου θα βρίσκονται σε συνεχή
συνεννόηση μαζί τους.
Τέλος, ο Υπουργός ενημέρωσε τους οργανωμένους γονείς ότι έχουν
παραληφθεί και άρχισαν να διανέμονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που
αναμένονταν για τον εξοπλισμό των σχολείων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για
3.555 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι θα διανεμηθούν σε όλα τα σχολεία.
Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που προωθείται από το ΥΠΠΑΝ για
τη δημιουργία 6.600 Ψηφιακών Αιθουσών Διδασκαλίας. Με τη λειτουργία των
Ψηφιακών Αιθουσών, σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας, θα δοθούν νέες
δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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