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25 Μαΐου, 2021 

Διευθυντές/Διευθύντριες  
- Δημοτικών Σχολείων  
- Δημόσιων Νηπιαγωγείων  

 
Θέμα: Δοκίμια τελικής αξιολόγησης για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που 

παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελληνική ως  δεύτερη 
γλώσσα και  διαγνωστικό εργαλείο εκτίμησης αναγκών στην ελληνική γλώσσα των 

παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα φοιτήσουν στην Α΄δημοτικού 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου, με 
ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2020, ενημερώνεστε  για τα ακόλουθα: 
 
Στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα 
βρείτε αναρτημένα τα δοκίμια τελικής αξιολόγησης για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 
που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 
στη Δημοτική Εκπαίδευση. Τα δοκίμια έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την 
ένταξη των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
Η τελική αξιολόγηση των παιδιών αναμένεται να διεξαχθεί κατά το διάστημα 31/5/2021 – 
04/6/2021 και τα αποτελέσματά της να τοποθετηθούν στον ατομικό φάκελο επιτευγμάτων 
του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμίων, θα καταστεί δυνατή 
η αποτίμηση της προόδου των παιδιών στην ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια της φετινής 
σχολικής χρονιάς. Τα δοκίμια τελικής αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα στους πιο κάτω 
συνδέσμους:  

 

 http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&Itemid=
463&lang=el  

 http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/diagnostika_dokimia.html  
 
Παράλληλα, στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, θα βρείτε αναρτημένα το διαγνωστικό εργαλείο εκτίμησης αναγκών των παιδιών 
στην ελληνική γλώσσα και το φύλλο εκτίμησης αναγκών από τη νηπιαγωγό. Οι  νηπιαγωγοί 
που διδάσκουν σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, και τα οποία κατά την επόμενη σχολική 
χρονιά 2021 – 2022 θα φοιτήσουν στην Α΄δημοτικού, μπορούν να αξιοποιήσουν το 
διαγνωστικό εργαλείο εκτίμησης αναγκών των παιδιών στην ελληνική γλώσσα και το φύλλο 
εκτίμησης αναγκών, ώστε να ενισχύσουν την εικόνα για το επίπεδο ελληνομάθειας των 
παιδιών. Το δοκίμιο μπορεί να χορηγηθεί σε προαιρετική βάση, κατά τον μήνα Ιούνιο 2021, 
από τα σχολεία στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Το 
διαγνωστικό εργαλείο, είναι αναρτημένο στους πιο πάνω συνδέσμους, κάτω από τον τίτλο 
«Διάγνωση Αναγκών στην ελληνική γλώσσα – Προσχολική Εκπαίδευση».
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Επειδή το εργαλείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό τα νηπιαγωγεία τα 
οποία θα χορηγήσουν το εν λόγω δοκίμιο, να στείλουν την ανατροφοδότησή τους στο σχετικό 
έντυπο στον σύνδεσμο https://forms.gle/NmvM8znGUQ2sW5qn6.  
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 
        : Π.Ο.Ε.Δ. 
           

 
 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης  
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 

        
 

       Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
             Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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