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Θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας συζήτησαν ο     Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας  Καδής  με τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι 

 

 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής είχε σήμερα συνάντηση με τον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι. Στη 
συνάντηση παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια κα Αίγλη Παντελάκη και άλλοι αξιωματούχοι 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. 
Ηλίας Φωτόπουλος. 

 Ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου τόνισε τη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στα 
εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, η οποία προωθείται μέσω του Μνημονίου 
Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016. Ανέφερε επίσης ότι οι διαδικασίες υπογραφής του νέου 
Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τα επόμενα τρία χρόνια θα 
ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. 

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ιδιαίτερα θέματα που συνδέονται με τη 
διδασκαλία της Ιστορίας και της Ελληνικής Γλώσσας. Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην Έκθεση της 
Επιτροπής Ελληνικής Γλώσσας που συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο και την καλλιέργεια της 
ορθής χρήσης της στην κοινωνία σημειώνοντας ότι ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται μια σειρά από 
εισηγήσεις της εν λόγω Επιτροπής. 

 Επίσης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να πιστοποιείται η 
Ελληνομάθεια, κυρίως για τους Κύπριους που ζουν σε χώρες του εξωτερικού και συμφώνησαν 
στην περαιτέρω συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου.  

 O κ. Ζουράρις ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη θερμή του υποδοχή και την πολύ καλή 
συνεργασία των δύο Υπουργείων και ανέφερε ότι υπάρχει σύγκλιση στα θέματα που 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο κ. Ζουράρις είχε στη συνέχεια συναντήσεις με 



στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για να συζητήσει θέματα σχολικών 
εγχειρίδιων για  τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα 
σχολεία της Κύπρου και τέλος την ανταλλαγή απόψεων για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των 
σχολικών τάξεων. Τέλος, πραγματοποίησε επίσκεψη και παρακολούθησε μάθημα διδασκαλίας 
Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας στο Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’,  στη Δασούπολη.Eπίσης είχε 
την ευκαιρία να ακούσει κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων 
από σχολεία, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

 


