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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 
Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για τον 
συντονισμό και τη διεκπεραίωση των πιο κάτω εργασιών:  
 
Α. Πρόγραμμα Στήριξης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες. 
 
Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής συνεχίζουν 
διαδικτυακά τα μαθήματα Στήριξης με τους διδάσκοντες στα Προγράμματα Ειδικής 
Αγωγής.  
 
Β. Πρόγραμμα Στήριξης σε μαθητές/τριες με πρόβλημα ακοής. 
 
Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής συνεχίζουν 
διαδικτυακά τα μαθήματα στήριξης με τους διδάσκοντες στα Προγράμματα. Οι 
εκπαιδευτικοί να βεβαιώνονται, επικοινωνώντας εκ των προτέρων με τους 
γονείς/κηδεμόνες των  μαθητών/τριών με απώλεια ακοής, ότι έχουν γίνει οι 
κατάλληλες ρυθμίσεις στα ακουστικά βοηθήματα των παιδιών, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις ακουστικές απαιτήσεις των 
τηλεκπαιδεύσεων.  
 
Γ. Πρόγραμμα Αλφαβητισμού σε μαθητές Α' και Β' Γυμνασίου. 
 
Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Α' και Β' 
Γυμνασίου συνεχίζουν διαδικτυακά τα μαθήματα ενίσχυσης με τους διδάσκοντες στο 
Πρόγραμμα αυτό. 
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Δ. Πρόγραμμα για μαθητές/τριες Ειδικών Μονάδων. 
 
Οι μαθητές/τριες που είναι ενταγμένοι σε Ειδικές Μονάδες συνεχίζουν διαδικτυακά τα 
μαθήματά τους και λαμβάνουν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό (είτε μέσω της 
ιστοσελίδας του σχολείου τους ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο) με τους 
διδάσκοντες στο Πρόγραμμα. Αν οι μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη διαδικτυακή 
επικοινωνία με τους διδάσκοντες, μπορούν να συνεχίσουν μόνο με το εκπαιδευτικό 
υλικό που θα λαμβάνουν.  
 
 
Ε. Πρόγραμμα Κατ΄οίκον Εκπαίδευσης. 
 
Οι μαθητές/τριες που είναι ενταγμένοι/ες στο Πρόγραμμα της Κατ’οίκον Εκπαίδευσης 
συνεχίζουν διαδικτυακά τα μαθήματα με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπέγραψαν 
συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με το ΥΠΠΑΝ και δίδασκαν στους μαθητές πριν την 
πανδημία. H κατάσταση των περιόδων κατ’ οίκον διδασκαλίας και το φορολογικό 
τιμολόγιο θα παραδίδεται σε φάκελο στο ισόγειο του υπουργείου ή θα αποστέλλεται 
ταχυδρομικώς στο: Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης (αρ. γραφείου 
415), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία 1434.  
 
Να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα πιο πάνω 
προγράμματα με τους γονείς/κηδεμόνες και να τους ενημερώσουν για την έναρξη 
λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσω διαδικτυακής 
σύνδεσης και σε αυτά τα προγράμματα. Να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής/τρια έχει 
λάβει από το σχολείο κωδικούς πρόσβασης στο πρόγραμμα Teams και να 
καταγραφεί η δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για κάθε μαθητή/τρια.  
 
Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια να ενημερώσει γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (dme-eidiki-ekp@schools.ac.cy ) ή τηλεομοιότυπου (22806326) το 
Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης για οποιαδήποτε προβλήματα 
προκύψουν στην εκτέλεση των πιο πάνω οδηγιών. 
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