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Διευθυντές/τριες  
Γυμνασίων και Εξατάξιων Σχολείων 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 
Θέμα: Διαδικασία ενημέρωσης των γονιών / κηδεμόνων των μαθητών για τις εξετάσεις ECDL  
 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική, τα Γυμνάσια αναλαμβάνουν να αποστείλουν σε όλα τα 
Δημοτικά σχολεία, για ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών της Στ’ τάξης Δημοτικού, 
ενημερωτικό έντυπο σχετικό με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εγγραφών για την Α’ τάξη 
Γυμνασίου, καθώς και τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα να προσκομίσουν κατά την εγγραφή.  
 
2. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω ενημερωτικό έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται και με επιστολή 
ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών, που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη Γυμνασίου 
για τις εξετάσεις ECDL. Η σχετική αυτή επιστολή (επιστολή για μαθητές/τριες Α’ τάξης Γυμνασίου), 
επισυνάπτεται. Επιπρόσθετα, το ενημερωτικό έντυπο θα πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να 
ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, που θα αποφασίσουν να παρακαθίσουν στις 
εξετάσεις ECDL, όπως κατά την εγγραφή του παιδιού τους στην Α’ Γυμνασίου, για τους σκοπούς 
της εξέτασης να προσκομίσουν μία επιπρόσθετη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. Σημειώνεται 
ότι στο πίσω μέρος της φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή.  
 
3. Ακολούθως, η φωτογραφία αυτή, αφού σφραγιστεί με τις σφραγίδες του σχολείου και 
του/της διευθυντή/τριας, πρέπει να στερεώνεται στο πάνω μέρος του ατομικού δελτίου του 
κάθε ενδιαφερόμενου μαθητή. Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού οι μαθητές ενταχθούν σε τμήματα 
και η Γραμματεία του σχολείου ταξινομήσει τα ατομικά δελτία των μαθητών ανά τμήμα, οι καθηγητές 
Πληροφορικής θα μαζέψουν όλες τις φωτογραφίες των μαθητών για τα τμήματα που τους αφορούν 
και θα δημιουργήσουν τα σχετικά βιβλιάρια. 
 
4. Όσον αφορά την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών της Β’ και Γ’ Γυμνασίου 
για τις εξετάσεις ECDL, παρακαλείσθε όπως η σχετική επιστολή ενημέρωσης (επιστολή για 
μαθητές/τριες Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου), η οποία επίσης επισυνάπτεται, δίνεται στους ίδιους τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών κατά τη διάρκεια των εγγραφών του Ιουνίου. 
 
5. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε και τους καθηγητές Πληροφορικής του σχολείου σας για τα 
ανωτέρω.  
 
6. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποταθείτε στον Σύμβουλο 
Πληροφορικής, κ. Μιλτιάδη Χαριλάου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mcharilaou@schools.ac.cy.  
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