ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στον μαθητικό κόσμο και στο δημόσιο σχολείο, η ΠΣΕΜ
και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ανακοινώνουν ότι την Πέμπτη
7 Απριλίου θα διοργανώσουμε πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο για την
απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή των Εξετάσεων Α τετραμήνου,
την άρνηση του Υπουργείου να αναγνωρίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και να λάβει
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, αλλά και την επιμονή του στη συνέχιση της εφαρμογής ενός
Θεσμού ο οποίος έχει θυματοποιήσει χιλιάδες παιδιά, έχει αναστατώσει τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων και δημιούργησε αφόρητη πίεση σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων και ιδιαίτερα οι μαθητές των Λυκείων και των Τεχνικών
Σχολών έχουν δεχθεί τεράστια πίεση κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αφού η πανδημία για 3η
συνεχή χρονιά, έχει αφήσει τα σημάδια της στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα μαθησιακά
αποτελέσματα και στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ένα γεγονός το οποίο δεν
λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την Αρμόδια Αρχή και μαζί με την τρομερή συρρίκνωση του
ωφέλιμου διδακτικού χρόνου, τα λάθη και τις παραλείψεις στις διαδικασίες των Εξετάσεων
(θεματοθέτηση, βαθμολόγηση, έλεγχος γραπτού, ανατροφοδότηση, κλπ), έχουν οδηγήσει πολλά
παιδιά στην αποτυχία και στο άγχος για τη δυνατότητα συνέχισης της πορείας τους στην
εκπαίδευση.
Η πορεία διαμαρτυρίας αποφασίστηκε αφού προηγήθηκαν επιστολές, ανακοινώσεις,
παρεμβάσεις τόσο προφορικές όσο και γραπτές προς το Υπουργείο, σε μία απέλπιδα προσπάθεια
να ακουστεί η φωνή μας από την Αρμόδια Αρχή και να ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα
ήταν προς το συμφέρον των παιδιών και του ίδιου του Θεσμού των Εξετάσεων.
Δηλώνουμε ότι η πορεία διαμαρτυρίας γίνεται με μόνο γνώμονα το συμφέρον των
μαθητών/μαθητριών και του δημόσιου σχολείου και δεν χρωματίζεται από άλλες σκοπιμότητες.
Στόχος μας είναι να δηλώσουμε την αγανάκτηση και τη δυσφορία μας προς την Αρμόδια Αρχή.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους όπως συνταχτούν στο πλευρό μας στηρίζοντας με
την παρουσία τους την Πορεία Διαμαρτυρίας δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
Η ισχύς εν τη ενώσει

