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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων
Θέμα: Εφαρμογή των αναθεωρημένων Δεικτών Επιτυχίας/Δεικτών Επάρκειας
στη Δημοτική Εκπαίδευση
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και στο πλαίσιο της εφαρμογής των αναδομημένων
Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης πρόσφατα έχει
προχωρήσει στην αναθεώρηση των υφιστάμενων Δεικτών Επιτυχίας/Δεικτών Επάρκειας
των γνωστικών αντικειμένων του ΑΠ με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των
μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών/ντριών και των σχολικών μονάδων.
Η αναθεώρηση βασίστηκε στη σχετική ανατροφοδότηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και
τις σχολικές μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναθεώρηση των Δεικτών στη βάση
του πραγματικού ετήσιου διδακτικού χρόνου των είκοσι επτά (27) εβδομάδων, ώστε να
αφιερώνεται επαρκώς ο χρόνος των υπόλοιπων εβδομάδων μιας σχολικής χρονιάς σε
επαναλήψεις, διαφοροποίηση διδασκαλίας και γενικά σε περισσότερη στήριξη της
μάθησης των μαθητών/τριών.
Αναμένεται ότι, μετά και την πρόσφατη αναθεώρηση των Δεικτών Επιτυχίας/Δεικτών
Επάρκειας, σε συνδυασμό με την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού ή/και την
αντιστοίχιση των αναθεωρημένων Δεικτών με το υφιστάμενο διδακτικό υλικό στα διάφορα
γνωστικά αντικείμενα, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν συστηματικά και
αποτελεσματικά τους Δείκτες στη διδασκαλία τους (προγραμματισμός, εφαρμογή,
αξιολόγηση), κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020. Επομένως, καλούνται οι
εκπαιδευτικοί να μελετήσουν τους αναθεωρημένους Δείκτες Επιτυχίας/Δείκτες Επάρκειας,
οι οποίοι και έχουν ήδη αναρτηθεί στους ιστοτόπους του κάθε μαθήματος. Μπορούν,
επίσης, να τους μελετήσουν συγκεντρωτικά στην κεντρική ιστοσελίδα των Αναλυτικών
Προγραμμάτων:
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια έτσι ώστε, με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του πιο πάνω υλικού για την
εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας/Δεικτών Επάρκειας, να προωθεί η περαιτέρω βελτίωση
της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία μας.

Χρίστος Χατζηαθανασίου
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν: - Κα Μαίρη Κουτσελίνη, Επιστημονική Υπεύθυνη Αναλυτικών Προγραμμάτων
- ΔΠΙ, Πρόεδρο ΣΕΑΠ
- ΓΕΔΕ
-ΠΛΕ, Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας (υπόψη όλων των ΕΔΕ)

