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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Εκπαιδευτικής 

Διημερίδας για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, η οποία συνδιοργανώνεται 

με πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ, του Εκπαιδευτικού Δικτύου ΑΘΗΝΑ και 

της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, με την υποστήριξη του οργανισμού 

PROGNOSIS. 

Η εύστοχη θεματολογία της Διημερίδας σε συνδυασμό με τις εργασίες που θα 

ακολουθήσουν αναμένεται να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό, 

εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση γύρω από καίρια θέματα που αφορούν 

στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Το γεγονός ότι η σημερινή Εκπαιδευτική Διημερίδα συνδιοργανώνεται από 

Ελλαδικούς και Κυπριακούς φορείς, οι οποίοι έχουν κοινή έγνοια για την 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο της 

Κύπρου όσο και της Ελλάδας, είναι κάτι που της προσδίδει ιδιαίτερη αξία.  

Τα θέματα, τα οποία θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, σχετίζονται άμεσα με τη 

βελτίωση της καθημερινότητα της σχολικής μονάδας καθώς και με νέες πολιτικές 

που ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθούμε στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Η εφαρμογή σημαντικών 



μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της παιδείας όπως οι σύγχρονες μορφές 

αξιολόγησης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια 

Προγράμματα, η συμμετοχή της Κύπρου στις διεθνείς έρευνες, η λειτουργία και 

αναβάθμιση των Εσπερινών Σχολείων και τόσα άλλα, κρίνονται αναγκαία και 

απαραίτητα προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και να υλοποιήσει 

αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο που επιτελεί.  

Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην Κύπρο τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν θετικά στην 

πρόσκληση να συμμετέχουν στη σημαντική εκπαιδευτική αυτή δράση. 

Θα ήθελα καταλήγοντας να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Ίδρυμα  

ΘΑΛΗΣ, στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΑΘΗΝΑ και στην Κυπριακή Μαθηματική 

Εταιρεία για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν τη Εκπαιδευτική αυτή 

Διημερίδα καθώς και  στον οργανισμό PROGNOSIS για την υποστήριξη που 

παρείχε στην όλη προσπάθεια. Συγχαίρω επίσης τις Διευθύνσεις Μέσης 

Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για τη συμμετοχή και την αγαστή συνεργασία που ανέπτυξαν με τους 

διοργανωτές. Τέλος, τα θερμά μου συγχαρητήρια απευθύνω τόσο στους 

εκλεκτούς ομιλητές για τις εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν αλλά και σε όλους 

όσοι με τη συμμετοχή τους θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχημένη 

υλοποίηση της Εκπαιδευτικής αυτή Διημερίδας. Με την βεβαιότητα ότι όλοι οι 

παρευρισκόμενοι θα επωφεληθείτε από την εδώ παρουσία σας, εύχομαι κάθε 

επιτυχία για τη συνέχεια.   

  



 

 


