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Διευθυντές/ Διευθύντριες
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Εσπερινών Γυμνασίων,
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σχολής Τυφλών,
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης
Υπόψη: Kαθηγητών / τριών Αγγλικών Μέσης Εκπαίδευσης.
θέμα: Ενημέρωση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες
ενέργειές μας, καθώς και για επικείμενες εκδηλώσεις.
1. Σε πρόσφατη συνάντηση μας με τον Υπουργό Παιδείας συζητήσαμε για
ακόμα μια φορά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αποκοπή των
2,5 περιόδων από το μάθημα των αγγλικών, καθώς επίσης και με την
εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Σε ανταπόκρισή του ο κύριος
Υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις με το Ν.Ω.Π και
ότι θα εξεταστεί το θέμα του Ωρολογίου λίγο μετά το Πάσχα και αφού
ολοκληρώσει

την

Έκθεσή

της

η

Επιτροπή

Παρακολούθησης

του

προγράμματος. Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν με τα
πλαίσια πρόσβασης.
Σε ερώτηση σχετικά με το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ο κύριος Υπουργός
δήλωσε ότι έχει συσταθεί ενδοϋπηρεσιακή επιτροπή που θα εξετάσει το θέμα
και αφού έχει τα αποτελέσματά της, θα έρθει με εισήγηση στο Σύνδεσμο.
2. Ο Σύνδεσμος διοργανώνει workshop με τίτλο ‘Η χρήση της τεχνολογίας
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον’, στις 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 3.30 μ.μ στο
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Όσοι ενδιαφέρονται για να λάβουν μέρος
μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε ένα από τα μέλη του
Συνδέσμου. Οι θέσεις είναι

περιορισμένες, γι’ αυτό θα

τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας.
3. Όσοι συνάδελφοι έχουν προϋπηρεσία στα Κρατικά Ινστιτούτα και
ενδιαφέρονται για την αναγνώριση της υπηρεσίας τους, παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με την ταμεία του Συνδέσμου μας κυρία Μίνα Κλεάνθους –
99312671 minacleanthous@hotmail.com
4. Μέσα στα πλαίσια της διοργάνωσης εκπαιδευτικής ημερίδας, θα θέλαμε να
ζητήσουμε από συνάδελφους που έχουν να παρουσιάσουν δουλειά της
προηγουμένης ή/και της φετινής χρονιάς με μαθητές τους και θα ήθελαν να
τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, όπως μας στείλουν μια
μικρή περιγραφή της εργασίας τους ή να επικοινωνήσουν με τα μέλη του
Συνδέσμου για καλύτερη οργάνωση της ημερίδας.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ευχηθούμε Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο, Δημιουργικό το Νέο Έτος 2018.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.Κ.Α
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