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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με την Παγκύπρια
Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, δρ Κυπριανός Λούης και εκ μέρους της
Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ο Επιθεωρητής, κ. Γιώργος Γιάγκου.
Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την ηγεσία
των οργανωμένων γονέων για τις ειδικές διευθετήσεις που γίνονται σχετικά με
την οργάνωση των Παγκύπριων Εξετάσεων με την εφαρμογή των
πρωτοκόλλων, όπως και για τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις
τυχόν κρουσμάτων ή στενών επαφών.
Ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα φροντίσει, ώστε να έχουν
όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι προνοείται ειδικός χώρος όπου θα φιλοξενούνται
και θα συμμετέχουν στις εξετάσεις όσοι έχουν βρεθεί θετικοί σε διαγνωστικό
έλεγχο και εκεί θα είναι παρόντα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ οι
επιτηρητές δεν θα έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή μαζί τους.
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Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι για όσους χαρακτηρίζονται ως στενές επαφές θα
προβλέπονται επίσης συγκεκριμένοι χώροι, διατηρώντας τις

αποστάσεις

μεταξύ τους ενώ θα πρέπει να προσέρχονται έχοντας αρνητικό τεστ. Για τον
σκοπό αυτό, πρόσθεσε ο Υπουργός Παιδείας, γίνονται ειδικές διευθετήσεις,
ώστε οι τελειόφοιτοι να μην υποστούν οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να
εξυπηρετούνται από τα συνεργεία που διενεργούν τους διαγνωστικούς
ελέγχους. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι για τους υπόλοιπους μαθητές και
μαθήτριες θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται για εβδομαδιαίο αρνητικό τεστ
καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Ο κ. Προδρόμου ανέφερε, επίσης, ότι γίνονται διευθετήσεις, ώστε να
εμβολιασθούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση στους
ειδικούς αυτούς χώρους που θα προβλέπονται για κρούσματα ή επαφές.
Αναφορικά με την ύλη των εξετάσεων τετραμήνου, ο Υπουργός ανέφερε ότι
ισχύει λογική μετριασμού και επιείκειας όπως και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φετινή
σχολική χρονιά.
Σημείωσε, στο ίδιο πλαίσιο, ότι για τις εξετάσεις τετραμήνων θα υπάρξει και
δεύτερη σειρά εξετάσεων για άτομα τα οποία λόγω νόσησης δεν θα καταστεί
δυνατόν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις τους κανονικά.
Επισήμανε, επίσης, ότι όσον αφορά στα Γυμνάσια οι διαδικασίες αξιολόγησης
θα προσαρμοστούν και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες για το τι θα
ισχύσει αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το
Υπουργείο Παιδείας, η οποία αφού τύχει νομοτεχνικού ελέγχου θα κατατεθεί
στη Βουλή το συντομότερο δυνατόν. Αυτή θα προνοεί ότι τα αποτελέσματα
των εξετάσεων τετραμήνων -οι οποίες θα εφαρμοστούν και στη Γ’ Λυκείου και
στο Γ’ έτος των Τεχνικών Σχολών από την επόμενη σχολική χρονιά- θα
αποτελούν το κριτήριο για εισδοχή στα δημόσια Πανεπιστήμια. Αυτό, σημείωσε
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ο Υπουργός Παιδείας, θα διευκολύνει τους τελειόφοιτους/ες οι οποίοι/ες δεν θα
χρειάζεται να παρακάθονται σε δυο εξεταστικές διαδικασίες.
Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε, εξυπακούεται ότι οι εξετάσεις τετραμήνου θα
διοργανώνονται με τρόπο ώστε να είναι το ίδιο έγκυρες και αξιόπιστές με τις
Παγκύπριες Εξετάσεις.
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