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Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας σε Θερινά Δημόσια Σχολεία

Π. Προδρόμου: Περισσότερα φέτος και με διευρυμένο ωράριο τα Θερινά Δημόσια
Σχολεία
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου
επισκέφθηκε σήμερα το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, όπου
λειτουργούν Θερινά Δημόσια Σχολεία.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Προδρόμου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη
διεύθυνση, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους των Συνδέσμων Γονέων και της Σχολικής
Εφορίας και τους μαθητές και μαθήτριες των δυο σχολείων.
Μετά το πέρας των επισκέψεων, ο Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους
δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έχω επισκεφθεί τα δυο Θερινά Σχολεία που λειτουργούν στο
Ε’ Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς και πρέπει να σημειώσουμε ότι το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προσπαθεί και παρέχει μια
κοινωνική υπηρεσία, εκτός και πέραν της εκπαίδευσης, με τη λειτουργία των Θερινών
Σχολείων.
Φέτος, έχουμε επεκτείνει το ωράριο για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι οικογένειες. Τα
Θερινά Σχολεία λειτουργούν μέχρι τις 4 το απόγευμα κατ’ επιλογή των γονέων και των
μαθητών. Έχουμε αυξήσει και τον αριθμό των σχολείων, έχουμε επτά περισσότερα
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Θερινά Σχολεία φέτος. Συνολικά, φοιτούν 2.650 παιδιά, πλαισιώνονται από περίπου από
500 στελέχη: 391 εκπαιδευτικούς και 95 συνοδούς. Έχω δει ότι οι συνθήκες λειτουργίας
είναι πραγματικά άψογες, τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο της Δημοτικής
Εκπαίδευσης γενικά, όπως και ειδικά για τη σίτιση των παιδιών, αφού ένα μέρος από τα
παιδιά μένουν και τρώνε στο σχολείο.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι γενικότερα στόχος είναι να επεκτείνουμε και ει δυνατόν
να γενικεύσουμε τον θεσμό του Θερινού Σχολείου, αλλά και του Προαιρετικού
Ολοήμερου Σχολείου. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνουν από το Υπουργείο
σχετικές ανακοινώσεις για την επόμενη σχολική χρονιά.
Προσπαθούμε, αξιοποιώντας τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, να μπορέσει το
σχολείο να παίξει μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο, να στηρίξει περισσότερο την
περιβάλλουσα κοινωνία αλλά και να διευρύνει την παιδαγωγική αποστολή του. Γιατί το
Θερινό Σχολείο που βλέπω εδώ στην Αγλαντζιά, δεν προσφέρει απλώς απασχόληση
στα παιδιά, προσφέρει δημιουργική απασχόληση με τέχνη εικαστικά, ζωγραφική
μουσική, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας με τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας. Ακόμα, έχει βρεθεί τρόπος και για κάποια, υπό τις περιστάσεις,
οργανωμένη άθληση. Αρά λοιπόν βλέποντας αυτά τα Θερινά Σχολεία αποκτούμε ένα
κίνητρο για να φτιάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για περισσότερα παιδιά. Θέλω να
συγχαρώ τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς όπως και το
προσωπικό υποστήριξης.
Όπως είναι γνωστό, στα Θερινά Σχολεία τα κριτήρια επιλογής των παιδιών είναι κατ’
αρχάς κοινωνικά. Κανένας δεν αποκλείεται βέβαια, δεν υπάρχει εκπαιδευτική
περιφέρεια, αλλά προτεραιότητα έχουν παιδιά σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια,
προκείμενου να στηρίξουμε κατά προτεραιότητα τα μη προνομιούχα στρώματα της
κοινωνίας. Στόχος όμως είναι να επεκτείνουμε και να γενικεύσουμε αυτή την κοινωνική
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