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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για το άνοιγμα
των Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων στη Λεμεσό
Όλα τα παιδιά θα είναι από τώρα στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων και των
Δημοτικών Σχολείων της Λεμεσού, είπε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη δοξολογία για την επέτειο της
1ης Απριλίου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη, ο κ. Προδρόμου, ερωτηθείς για το
άνοιγμα των Γυμνασίων και των Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού είπε ότι «είναι
σημαντικό ότι το επέτρεψαν οι συνθήκες και οι εισηγήσεις που είχαμε από τη
Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, να δραστηριοποιηθούν και τα παιδιά του
Γυμνασίου, που πράγματι από το τέλος Δεκεμβρίου, από τις διακοπές των
Χριστουγέννων, ήταν σε εξ αποστάσεως.
Επομένως, τώρα όλα τα παιδιά θα είναι στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων και των
δημοτικών σχολείων της Λεμεσού.
Έχει καθιερωθεί στα σχολεία η λειτουργία τους με την τήρηση υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Πρόσθετη διευκόλυνση που έχουμε πλέον μετά τα rapid test, που δεν
τα είχαμε εξαρχής, είναι και τα φιλικότερα ρινικά rapid test που θα επιτρέψουν
ευκολότερα να ακολουθούν τα παιδιά της Μέσης Εκπαίδευσης τον κανόνα που λέει
ότι όλοι προσέρχονται στο σχολείο με αρνητικό τεστ».
Ο κ. Προδρόμου πρόσθεσε ότι θα γίνονται επίσης δειγματοληπτικά «εκεί που υπάρχει
και συναίνεση των γονιών φυσικά, και θα μπορέσουμε να κάνουμε τεστ και στα παιδιά
του δημοτικού.
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Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία, διότι εξασφαλίζει ότι στο σχολείο δεν θα
μπορεί να φτάσει κανένας, είτε εκπαιδευτικός είτε μαθητής/μαθήτρια που να έχει
προσβληθεί.
Προστατεύουμε συλλογικά το σχολείο, τον πληθυσμό και βεβαίως συμβάλλουμε και
στη γενικότερη υγειονομική ασφάλεια, αλλά και οι γονείς θα νιώθουν ότι δεν έχουν
έγνοια στέλνοντας τα παιδιά στα σχολεία.
Έχουμε δουλειά να κάνουμε, μένουν μερικοί μήνες, θα αξιοποιήσουμε όλο το χρονικό
διάστημα και βεβαίως θα δοθούν στα παιδιά απαραιτήτως εκείνες οι πυρηνικές
γνώσεις που χρειάζονται. Το σχολείο αναπροσαρμόστηκε, στα Γυμνάσια υπάρχουν
οδηγίες, δεν ξεκινάμε με διαγωνίσματα και τυπικές διαδικασίες. Να επανενταχθούν τα
παιδιά, και με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, σας διαβεβαιώ, είναι πανέτοιμοι, να
κάνουμε το καλύτερο».
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