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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αποφασίστηκε πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ και τα λάθη που παρατηρήθηκαν στα εξεταστικά δοκίμια της Πληροφορικής
και των Μαθηματικών Κοινού Κορμού στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, εκτός από
τους χιλιάδες υποψηφίους θορύβησαν και τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Δημητρίου, ο
οποίος χθες αποκάλυψε πως σημειώθηκε αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου των γραπτών.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, μετά την τυπογραφική παράλειψη αριθμητικού δεδομένου
στο δοκίμιο των Μαθηματικών Κοινού Κορμού, αποφασίστηκε όπως προστεθεί στην όλη
διαδικασία, πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου, ούτως ώστε να αποκλειστούν τα ενδεχόμενα
ύπαρξης λαθών και σε άλλα δοκίμια. Μηχανισμός που ισχύει ήδη εδώ και δύο μέρες.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου δεν είναι τίποτ’
άλλο από έναν ακόμη εκπαιδευτικό, ο οποίος θα εισέρχεται στο χώρο των θεματοθετών του
κάθε μαθήματος αφού αυτοί ολοκληρώσουν την ετοιμασία του δοκιμίου, θα το βλέπει, θα το
διαβάζει και θα το απαντά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκπαιδευτικό του μαθήματος που
θα θεματοθετείται, ο οποίος για μία ώρα θα κρατάει το γραπτό στα χέρια του και ο οποίος
δεν θα έχει καμία εμπλοκή στη θεματοθέτησή του. Στόχος αυτής της ενέργειας των
αρμοδίων στο Υπουργείο Παιδείας είναι το κάθε δοκίμιο να δίνεται σε κάποιον που δεν είχε
εμπλοκή ούτως ώστε με «καθαρό μυαλό» να βλέπει το δοκίμιο. Έτσι, θα ενισχυθεί ο
έλεγχος των δοκιμίων αφού στην πραγματικότητα θα γίνεται σε τρία επίπεδα: Από τους
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θεματοθέτες, από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής θεματοθετών και από τον «εξωτερικό
παρατηρητή».
Στο μεταξύ, τα παράπονα για το βαθμό δυσκολίας του δοκιμίου των Μαθηματικών
κατεύθυνσης συνεχίστηκαν και χθες, αφού αρκετοί γονείς επικοινώνησαν με την εφημερίδα
μας και ανέφεραν ότι πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
γραπτού, με αποτέλεσμα τώρα να κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις στα Πανεπιστήμια που
τους ενδιαφέρουν.
Οι Παγκύπριες Εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα με την εξέταση των μαθημάτων της
Ιστορίας, της Φυσικής 4 Τεχνικών Σχολών και τον Μηχανολογικό Εξοπλισμό Ξενοδοχείων
Τεχνικών Σχολών (Πρακτικής Κατεύθυνσης).
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