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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με την Συνομοσπονδία γονέων-κηδεμόνων 

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου 

είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Μέσης Εκπαίδευσης. Στην 

τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάριος Παναγίδης. 

 

Στη διάρκεια της διάσκεψης, ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των γονέων για 

την επιστροφή των μαθητών/τριών στα σχολεία από τη Δευτέρα, 11 Μαϊου 2020, καθώς 

και για τις διευθετήσεις λειτουργίας των σχολείων. 

 

Έγινε εκτενής συζήτηση για τους κανόνες υγειονομικής προστασίας και το ειδικό 

Πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί. Καταγράφηκαν σημεία στα οποία οι γονείς πιστεύουν 

ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ο Υπουργός τόνισε ότι πρώτη και απόλυτη 

προτεραιότητα παραμένει η προστασία της υγείας, παρουσιάζοντας όλα τα μέτρα 

υγειονομικής ασφάλειας που θα ισχύουν στα σχολεία. Διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια 

υγείας είναι η πρώτη προτεραιότητα, ο Υπουργός ανέφερε ότι η σταδιακή επαναφορά στα 

σχολεία θα γίνει με το ίδιο αίσθημα ασφάλειας που επικράτησε και στην εφαρμογή των 

περιοριστικών μέτρων και ότι αυτή την ώρα, μαζί με την κανονική διδασκαλία, τα σχολεία 

θα πρέπει να δώσουν μάθημα κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

 

Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες, όπως αυτές καταγράφονται σε σχετικό κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το 

Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να το δηλώσουν στη διεύθυνση του σχολείου τους 



προκειμένου να γίνουν ειδικές διευθετήσεις για παιδαγωγική στήριξη στο σπίτι. Έγινε 

επίσης ενημέρωση για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και τη διαμόρφωση 

προσαρμοσμένου Ωρολόγιου Προγράμματος. Γνωστοποιήθηκε ότι από την 11η Μαϊου και 

μέχρι τις Παγκύπριες Εξετάσεις θα γίνεται διδασκαλία μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα, 

ενώ σε όλες τις άλλες τάξεις συνεχίζεται το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

διδασκαλία στην Γ’ Λυκείου θα γίνει στη βάση της ύλης των εξετάσεων που αναρτάται από 

την ερχόμενη Δευτέρα στον Ιστότοπο του Υπουργείου. Ο Υπουργός ενημέρωσε και για 

τον πλήρη σχεδιασμό που έχει γίνει σχετικά με τις Παγκύπριες Εξετάσεις και απάντησε σε 

ερωτήσεις των εκπροσώπων των γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη 

διεξαγωγή των εξετάσεων.  

 

Ο Υπουργός απάντησε σε ερωτήματα που ετέθησαν και κατέγραψε εισηγήσεις από την 

πλευρά των γονέων και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ηγεσίας της 

Συνομοσπονδίας. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. 

 

 

 


