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Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε
σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ.
Μάριος Παναγίδης.
Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τους οργανωμένους γονείς ότι έχει γίνει σήμερα
επιμόρφωση των Διευθυντών των Γυμνασίων από τη συνεργάτιδα του Υπουργείου Υγείας,
δρα Ζωή Πανά, για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στα σχολεία, διότι αυτό
που προέχει αυτή τη στιγμή, με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, είναι η διαφύλαξη της
υγείας μας.
Ανέφερε ότι συνεχίζεται ένα μεγάλο σε αριθμό πρόγραμμα διαγνωστικών ελέγχων (τεστ) στη
βάση δειγματοληψίας για τους εκπαιδευτικούς, το υπόλοιπο προσωπικό στα σχολεία αλλά και
τους μαθητές και τις μαθήτριες. Από σήμερα, επισήμανε στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ξεκινήσει και
για τα Γυμνάσια οι διαγνωστικοί έλεγχοι, γιατί θέλουμε να τροφοδοτήσουμε τους Ειδικούς με
όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, ενώ έχουν γίνει και διαγνωστικοί έλεγχοι σε όλα τα
παιδιά των δυο Λυκείων στα οποία έχουν εντοπιστεί κρούσματα.
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Ο κ. Προδρόμου εξήγησε ότι οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν, όπως ακριβώς το είχε
οριοθετήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πράγματι, πριν την εφαρμογή των αποφάσεων για
τη Β’ φάση, από την 21η Μαΐου, εξετάστηκαν, στη μεγάλη σύσκεψη της περασμένης
Παρασκευής με την παρουσία όλων των λοιμωξιολόγων, οι γενικές επιδημιολογικές συνθήκες
στη χώρα και έγινε ενημέρωση για την εμπειρία από άλλες χώρες όπου έχουν ήδη
λειτουργήσει σχολεία. Έτσι κατέληξε η σύσκεψη σε ομόφωνη απόφαση για επαναλειτουργία
των σχολείων. Συμφωνήθηκε ακόμα για να περιοριστεί κάπως ο συνολικός αριθμός μαθητών
που θα κινητοποιηθεί να αφεθούν σε επόμενη φάση τα νηπιαγωγεία, όπως και οι δυο τάξεις
λυκείου όπου λειτουργεί ικανοποιητικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποφασίστηκε, επίσης,
να επισπευσθούν οι διαγνωστικοί έλεγχοι για Δημοτικά και Γυμνάσια, προκειμένου να
υπάρχουν αρκετά στοιχεία διαθέσιμα για να παρακολουθείται η πορεία. Όπως πράγματι
γίνεται από σήμερα.
Ερωτηθείς ο Υπουργός εξήγησε ότι λαμβάνονται όλα τα υγειονομικά μέτρα σχετικά με τα τρία
κρούσματα που καταγράφηκαν, έχει γίνει απολύμανση των δυο σχολείων και εκεί γίνεται
σήμερα τεστ σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες, όπως και στους εκπαιδευτικούς.
Περαιτέρω,

απαντώντας

σε

ερώτημα,

ο

Υπουργός

διευκρίνισε

ότι

προνοείται

και

προετοιμάζεται σε συνεργασία με τους ειδικούς το ειδικό πρωτόκολλο για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις μαθητή ή μαθήτριας που θα έχει προσβληθεί από τον ιό, διευκρινίζοντας ότι κανείς
δεν θα θυματοποιηθεί εξαιτίας της πανδημίας.
Σε συζήτηση σχετικά με τις εγγραφές στα σχολεία για το επόμενο έτος, ο κ. Προδρόμου
ενημέρωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ούτως ώστε αυτές να γίνουν για πρώτη φορά
ηλεκτρονικά.
Ως προς τα ειδικά σχολεία και τις μονάδες ειδικής εκπαίδευσης, εξήγησε ότι το Υπουργείο δίνει
μεγάλη σημασία στη μεταχείριση αυτών των παιδιών και ότι καταρτίζεται ειδική επιτροπή,
αξιοποιώντας ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, ούτως ώστε, όπως είναι και οι συστάσεις του
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Υπουργείου Υγείας, να εξεταστούν με πάσα προσοχή και υπευθυνότητα όλες οι περιπτώσεις.
Σύντομα, κατέληξε, θα ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών των άλλων τάξεων,
εκτός των τελειοφοίτων, σημειώνοντας πως θα εφαρμοστούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί με την
εξαίρεση της γραπτής εξέτασης που δεν θα γίνει. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και για το
ζήτημα της πρακτικής εξάσκησης αποφοίτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
με τη διευκρίνιση ότι θα εξευρεθούν και θα εφαρμοστούν προσαρμοσμένες λύσεις για να
ξεπεραστούν τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται φέτος.
Καταληκτικά, ο Υπουργός ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων της
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης τόσο για τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, όσο και
γενικότερα για τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο και με τα σχολεία. Διαβεβαίωσε τους
γονείς ότι με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας θα συνεχίσουμε και θα κερδίσουμε και το στοίχημα
της ομαλής επανόδου των παιδιών στα σχολεία, υπογραμμίζοντας ότι στο τελικό αυτό στάδιο
της σχολικής χρονιάς το σχολείο θα προσφέρει μια πολύ σημαντική υπηρεσία, αφού θα δώσει
στα παιδιά το μάθημα της σωστής συμπεριφοράς για την ατομική προστασία της υγείας τους,
της υπεύθυνης κοινωνικότητας και των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που
τα παιδιά θα το χρειαστούν και εκτός σχολείου, αλλά και στη διάρκεια των θερινών διακοπών
και μετέπειτα.
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