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Γενική Συνέλευση 16 Οκτωβρίου 2021 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε της ΟΕΛΜΕΚ κύριε Κώστα Χατζησάββα, 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

 

Εκ μέρους του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καθηγητών 

Αγγλικών ΟΕΛΜΕΚ, σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση του συνδέσμου μας με θέμα τον 

απολογισμό της τριετίας 2018-2021 και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την 

τριετία 2021-2024.  

 

Δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια της τριετούς θητείας μας ήταν πολύ δύσκολα λόγω της 

πανδημίας του Κορονοϊού. Παρόλλα αυτά συνεχίσαμε τον αγώνα μας για επίλυση των πολλών 

προβλημάτων που προέκυψαν με την Νέα Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 2015 και την υποβάθμιση 

του μαθήματος μας. Με τα υπομνήματα μας, που έγιναν βάση ερευνών και μελετών, ενημερώσαμε 

την Επιτροπή Παρακολούθησης των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων από την πρώτη χρονιά 

εφαρμογής των ΝΩΠ, για τα προβλήματα που προέκυπταν με την αυθαίρετη και χωρίς καμία 

τεκμηρίωση μείωση του διδακτικού χρόνου στα Αγγλικά. Η επικεφαλής της Επιτροπής κυρία 

Μαίρη Κουτσελίνη παραδέχθηκε ότι υπάρχει κενό στην διδασκαλία των Αγγλικών, αλλά δυστυχώς 

εκ τότε δεν έχει γίνει καμία επίσημη αξιολόγηση των Νέων Ωρολογίων και των Νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, όπως αρχικά είχε υποσχεθεί ο τότε υπουργός. Ο αγώνας μας για την επιστροφή 

των διδακτικών περιόδων ήταν και είναι συνεχής. Στην τελευταία συνάντηση μας με τον Υπουργό 

Παιδείας κύριο Πρόδρομο Προδρόμου και τον Διευθυντή Μέσης κύριο Λούη Κυπριανό το 

καλοκαίρι του 2020 ενημερώσαμε ενδελεχώς για τα προβλήματα του μαθήματος μας με την 

υπόσχεση ότι θα τα εξετάσουν. Εδώ να σας αναφέρω ότι όλα μας τα υπομνήματα και επίσημες 

επιστολές προς τους αρμοδίους του Υπουργείο Παιδείας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

συνδέσμου μας και είναι στην διάθεση σας για ενημέρωση.  

 

Το Δ.Σ. συνεδρίαζε σε τακτική βάση μια φορά το μήνα, καθώς και κάποιες φορές εκτάκτως ,για την 

προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και την εξέταση προβλημάτων. Eίχαμε μεταξύ άλλων, 

συναντήσεις με τις επιθεωρήτριες Αγγλικών στις οποίες θέταμε διάφορα θέματα που αφορούσαν 

την διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην Μέση εκπαίδευση και που προέκυπταν 

κυρίως με τις Παγκύπριες Εξετάσεις και την εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνων. Είχαμε 

συνάντηση με το Δ.Σ. της Παγκύπριας Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης τον περασμένο Ιούνιο, τους οποίους και ενημερώσαμε για τα προβλήματα μας 

γενικότερα, αλλά και για την πρόθεση του ΥΠΠΑΝ να εφαρμόσει τις εξετάσεις Cambridge στα 

δημόσια σχολεία.  
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Μέσα από τους αγώνες μας τα τελευταία χρόνια πετύχαμε την ενσωμάτωση των Αγγλικών ως 

μάθημα πρόσβασης σε περισσότερα Πλαίσια Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά  

Ιδρύματα, π.χ. Επιστημών της Αγωγής, Ψυχολογίας και άλλων, από ότι αρχικά προέβλεπε η Νέα 

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 2015, με αποτέλεσμα να επιλέγεται το μάθημα ως ενισχυμένο από 

περισσότερους μαθητές στο Λύκειο τα τελευταία χρόνια. 

 

΄Εχουμε απαιτήσει και έχουμε εισακουστεί ούτως ώστε η πιλοτική εφαρμογή των Εξετάσεων 

Cambridge να εφαρμοστεί μόνο σε τάξεις που το επιτρέπει ο διδακτικός χρόνος ανάλογα με το 

κάθε επίπεδο. Έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει ότι σε ενδεχόμενη εφαρμογή των εξετάσεων σε πιο 

μικρές τάξης  επιβάλλεται και η ανάλογη αύξηση ωρών στο διδακτικό χρόνο. Επιπλέον έχουμε 

δώσει γραπτώς στις επιθεωρήτριες όλες μας τις ανησυχίες αλλά και εισηγήσεις, προϋποθέσεις σε 

περίπτωση εφαρμογής του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τέλος πετύχαμε την απλοποίηση του 

σχεδίου μαθήματος το οποίο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και χρονοβόρο. 

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

Πρέπει να καταλάβετε ότι το έργο μας ήταν δύσκολο και επίπονο. Εργαστήκαμε εθελοντικά, πέρα 

από προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα, και χωρίς καμία υλική ανταμοιβή, για την αναβάθμιση 

του μαθήματος μας στην Μέση Εκπαίδευση αλλά και για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

συναδέλφων με διοργάνωση σεμιναρίων, και την προώθηση των συνδικαλιστικών δίκαιων μας. 

Αναμένουμε περισσότερο ενδιαφέρον και  στήριξη από τα μέλη μας μιας και οι αγώνες μας πρέπει 

να είναι συλλογικοί. 

Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ για την συνεργασία μας και την 

θετική τους ανταπόκριση στα εκάστοτε αιτήματα μας. 

Ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου για την άριστη συνεργασία που είχαμε και 

για τις υπηρεσίες τους που πρόσφεραν αφιλοκερδώς αφιερώνοντας τον πολύτιμο τους χρόνο για 

την προώθηση των στόχων και σκοπών του ΠΑΣΥΚΑ.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που 

θα ξεκινήσει από σήμερα το έργο του. Σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια τους θα θέλαμε να σας 

διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε πάντα στην διάθεση τους. 

 

Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και την προσέλευση σας στην σημερινή Συνέλευση μας.   


