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Εναρκτήρια δήλωση του Υπουργού Παιδείας
στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την Υπουργό Δικαιοσύνης
για την εφαρμογή των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου παραχώρησε σήμερα κοινή συνέντευξη Τύπου με την Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη για την εφαρμογή των
μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας στην αρχική του δήλωση ανέφερε: «Σε
συνέχεια της προσπάθειας για ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις που έχει
πάρει η Κυβέρνηση για κάποια πρόσθετα μέτρα προστασίας θα εξηγήσω
κάποιο πράγματα σχετικά με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και
των σχολείων.
Πρώτα απ’ όλα, να πούμε ότι τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται τόσο σε
παγκύπρια κλίμακα όσο και ειδικά στις δυο επαρχίες, σε Λεμεσό και Πάφο,
έχουν υπαγορευθεί από τις επιδημιολογικές συνθήκες. Οπωσδήποτε, είναι κάτι
που δεν επιθυμούσαμε, αλλά δυστυχώς γίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις
εισηγήσεις που έχουμε και από τους ειδικούς, ειδικά για τον χώρο της
εκπαίδευσης.
Όπως το έχουμε πει ευθύς εξαρχής, και ισχύει πάντοτε, προτιμότερο είναι να
έχουμε διδασκαλία και φοίτηση σε τάξεις με φυσική παρουσία. Ωστόσο, είναι
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ένα σημαντικό επίτευγμα το ότι το Υπουργείο, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί
μας, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, μέσα σε ένα σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα, έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες για να παρέχουν, εκεί όπου
είναι ανάγκη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας
το ότι σήμερα μπορούμε να στηρίξουμε εκπαιδευτικά τα παιδιά που θα
χρειαστεί να παραμείνουν στο σπίτι για λόγους υγειονομικής προστασίας.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο σήμερα στα Λύκεια και τις Τεχνικές
Σχολές σε Λεμεσό και Πάφο, αλλά ήδη από την αρχή της χρονιάς σε διάφορες
περιπτώσεις και σε διαφορετικές στιγμές περίπου 5.000 μαθητές και μαθήτριες
ως τώρα χρειάστηκε, για κάποιες ημέρες, να απουσιάσουν από το σχολείο,
αλλά παρακολούθησαν, μέσω διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Επομένως, δεν πρόκειται για κάποιες αποφάσεις και κάποια δεδομένα που θα
ισχύσουν ειδικά και μόνο σε κάποιες περιοχές και επαρχίες.
Τώρα, αποφασίστηκε Λύκεια, Τεχνικές Σχολές αλλά και οι αντίστοιχες ηλικίες
στα ιδιωτικά σχολεία, όπως και οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
Λεμεσό και Πάφο να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως. Αυτό θα ισχύσει,
σύμφωνα με τις Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Στη δημόσια εκπαίδευση έχουμε, σε αυτή την περίπτωση, περίπου 8.850
μαθητές και μαθήτριες σε 24 σχολεία. Η εξ αποστάσεως λειτουργία αυτών των
σχολείων ξεκινά από τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου. Βεβαίως, με οδηγίες που
έχουν δοθεί σε όλα τα σχολεία, για μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται ότι θα
προσαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου σε συνθήκες εξ
αποστάσεως

διδασκαλίας.

Αυτό,

μεταξύ

άλλων,

προβλέπει

ότι

θα

προσαρμοστεί και το ωράριο. Δεν είναι δυνατόν στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία να έχουμε μαθήματα διάρκειας 45λέπτου. Θα πρέπει να έχουμε
μαθήματα μικρότερης διάρκειας. Η γενική οδηγία που έχει δοθεί, είναι για
περιόδους των 35 λεπτών, από τις οποίες τουλάχιστον 10-15 λεπτά θα
διατίθενται για τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών/μαθητριών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να επιλυθούν απορίες και
να γίνει διάλογος.
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Θέλω επίσης να προσθέσω ότι πρέπει και θα μπορεί να γίνεται η μετακίνηση
εκπαιδευτικών, όπως και άλλων εργαζομένων σε αυτά τα σχολεία. Ακόμα και
στις λίγες περιπτώσεις, όπου όντως υπάρχει μετακίνηση, για κάποιους λόγους,
μαθητών ή μαθητριών -ό,τι δηλαδή αφορά αυτά τα σχολεία και τη λειτουργία
της εκπαίδευσης- θα μπορούν να εξαιρούνται από τους κανόνες και να
μετακινούνται τόσο ανάμεσα στις δυο επαρχίες όσο και μεταξύ αυτών των
επαρχιών και των υπόλοιπων. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί ή και άλλοι
εργαζόμενοι στα σχολεία από τη Λευκωσία που εργάζονται στη Λεμεσό ή και
αντιστρόφως από τη Λεμεσό στη Λευκωσία και αλλού θα μπορούν -με τη
σχετική βεβαίωση εργασίας- να διακινούνται πάρα τους περιορισμούς που
επιβάλλονται.
Πρέπει επίσης να γνωστοποιήσω ότι από χθες έχει γίνει ξανά ένας πρόσθετος
τεχνικός έλεγχος με τη συνδρομή της Αρχής Τηλεπικοινωνίων Κύπρου (ΑΤΗΚ)
σε όλα αυτά τα σχολεία και έχει διαπιστωθεί ότι η σύνδεση με το διαδίκτυο
λειτουργεί, είναι επαρκής και μπορεί να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως
λειτουργία.
Να προσθέσω επίσης ότι μέσα στο επόμενο αυτό διάστημα θα λειτουργήσει,
στο ΥΠΠΑΝ, Γραφείο και Ομάδα Τεχνικής Βοήθειας με ειδικούς σε θέματα
πληροφορικής -τόσο από το Υπουργείο, όσο και από το Υφυπουργείο
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και από την ΑΤΗΚ- ούτως
ώστε, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να δοθεί τεχνική βοήθεια σε οποιοδήποτε
από αυτά τα σχολεία μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα.
Να επισημάνω ακόμα ότι από την αρχή μας είχε απασχολήσει το ενδεχόμενο
αυτό και βεβαίως το ΥΠΠΑΝ και στη συνέχεια θα λάβει υπόψη, με τον τρόπο
που μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, το γεγονός ότι θα έχουμε σε αυτή την
περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλία και ενδεχομένως, εφόσον το
επιτρέψουν στη συνέχεια και οι συνθήκες, να λάβουμε κάποια διορθωτικά,
ενισχυτικά μέτρα, όπως βεβαίως είναι η απόφαση και για άλλες περιπτώσεις
παιδιών. Διότι έχει συμβεί και σε Λύκεια και σε Γυμνάσια και σε Δημοτικά
Σχολεία να έχουν λείψει παιδιά και να έχουν λάβει ένα μέρος της διδασκαλίας
που έγινε μέχρι τώρα μόνο εξ αποστάσεως.
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Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι για εμάς στο ΥΠΠΑΝ αλλά και για τους
εκπαιδευτικούς μας -οι οποίοι από το προηγούμενο σχολικό έτος είχαν δείξει
προθυμία, καλή διάθεση και επινοητικότητα πολλές φορές - είναι η ευκαιρία
τώρα για να αναπτύξουμε και την παιδαγωγική προσέγγιση στην αξιοποίηση
της ψηφιακής τεχνολογίας.
Θέλω λοιπόν να στείλω σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες το μήνυμα ότι
βεβαίως οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που μας
δημιουργεί η πανδημία και, τελευταίως, η επιδείνωση των συνθηκών με την
βάσιμη προσδοκία ότι οδεύουμε σε μια έγκυρη και αποτελεσματική ιατρική
λύση με την πιθανολόγηση της διαθεσιμότητας εμβολίου ή κάποιας
θεραπευτικής αγωγής. Προσβλέποντας λοιπόν σε εκείνη τη στιγμή, που δεν
μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, οφείλουμε, στο ενδιάμεσο, να
πραστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, τη δημόσιο υγεία. Όπως το
σχολείο μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει σαν χώρος υγειονομικής ασφαλείας,
εφαρμόζοντας πρωτόκολλα, έτσι και τώρα ακολουθούμε τις συστάσεις των
ειδικών και για δυο εβδομάδες περίπου, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, σε αυτές τις
περιοχές θα λειτουργήσουμε μόνο με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Υπενθυμίζω ότι και σε άλλα σχολεία τυγχάνει, για λόγους υγειονομικής
ασφάλειας, κάποια τμήματα ή κάποια παιδιά να παρακολουθούν εξ
αποστάσεως διδασκαλία. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να έχουμε
εμπιστοσύνη ότι τα σχολεία, οι διευθύνσεις, οι εκπαιδευτικοί θα πλαισιώσουν
τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και να είναι όλοι ήσυχοι ότι και
στη συνέχεια και στο σύνολο της σχολικής χρονιάς, που μακάρι να
ολοκληρωθεί και να έχουμε αφήσει πίσω την πανδημία με μια οριστική λύση,
θα λάβουμε υπόψη όλες τις περιστάσεις και ελπίζω και περιμένω ότι θα
κερδίσουμε το στοίχημα με ασφάλεια να ολοκληρώσουμε και να μην χάσουμε
κάτι από αυτή τη σχολική χρονιά.
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