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Σχολεία – Πότε θα ανοίξουν: Η κυβέρνηση εξετάσει όλα τα
σενάρια
για
την
επιστροφή
των
μαθητών
του δημοτικού στα σχολεία , συνεκτιμώντας την πορεία της
πανδημίας του κορωνοϊού και τα αποτελέσματα των πρώτων φάσεων
της άρσης των μέτρων, μεταξύ αυτών και της επιστροφής στα
θρανία των μαθητών γυμνασίου και λυκείου.

Τα δύο σενάρια είναι η επιστροφή την 1η Ιουνίου ή η επιστροφή
στα θρανία για τους μαθητές των δημοτικών την 1η Σεπτεμβρίου,
ενώ το υπουργείο Παιδείας δηλώνει έτοιμο για την
επαναλειτουργία των δημοτικών, με όποια επιλογή προκριθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικοί είναι έως στιγμής χωρισμένοι
στη μέση και αναμένουν περισσότερα στοιχεία για να
αποφασίσουν.

Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των μαθητών του δημοτικού, το
θέμα αναμένεται να συζητηθεί έως τις 25 του μήνα από τους
ειδικούς, μετά την συνεκτίμηση των στοιχείων πορείας της νόσου
κατά την δεύτερη εβδομάδα, και με πρόταση για να ξεκινήσουν τα
μαθήματα, αν αυτό κριθεί εφικτό την 1η Ιουνίου.
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στα Δημοτικά, είπε ότι μετά τις 20 Μαΐου θα είναι η κρίσιμη
εβδομάδα για να ληφθούν αποφάσεις για το άνοιγμα και αυτών των

σχολείων ή όχι. «Δεν υπάρχει σενάριο για άνοιγμα μόνο για την
Ε’ και τη ΣΤ’ Δημοτικού», ξεκαθάρισε.

«Η πορεία του ιού δείχνει θετικά στοιχεία για να γυρίσουμε
όλοι σταδιακά στην καθημερινότητα. Μετά λοιπόν και την
προσεκτική αποτίμηση των οδηγιών από τους ειδικούς, θα
αποφασίσουμε», πρόσθεσε.

Δημοτικά σχολεία: Πότε και πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές -Το
επικρατέστερο σενάριο

Σε σημερινές τους δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας αναφέρθηκε στην δέσμευση του πρωθυπουργού να ανοίξουν
τα Δημοτικά σχολεία, όπως είναι προγραμματισμένο, την 1η
Ιουνίου εφόσον είναι καθοδική η πορεία της πανδημίας.

Ερωτηθείς: «Πότε θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση τις προθέσεις της
για την επαναλειτουργία των Δημοτικών σχολείων; Εξετάζεται να
μην επανέλθουν όλες οι τάξεις του Δημοτικού» ο κ. Πέτσας
απάντησε: «Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο θα εξεταστεί τις
επόμενες ημέρες. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από
το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου και από σήμερα, των Γυμνασίων και
των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου. Η Επιτροπή των ειδικών θα
εισηγηθεί ανάλογα στην Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση θα
αποφασίσει. Δεν μπορώ, αυτή τη στιγμή, να σας πω τι θα γίνει.
Το μόνο που κρατάμε είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα
ανοίξουν τα Δημοτικά σχολεία, όπως είναι προγραμματισμένο, την
1η Ιουνίου, εφόσον είναι καθοδική η πορεία της πανδημίας. Αυτό
περιμένουμε να το δούμε».

Για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και μίλησε στον ΣΚΑΪ ο
καθηγητής παθολογίας-λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος. «Έχουμε

θετικά δείγματα. Αν συνεχίσουν τα δείγματα αυτά, υγειονομικά
τουλάχιστον, υπάρχει ασφάλεια για την επάνοδο των παιδιών στα
σχολεία.», είπε ο κ. Γώγος.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της
Εθνικής Επιτροπής Υγείας κατά του κορονοϊού μιλώντας στον ΑΝΤ1
αναφέρθηκε στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Πιο
συγκεκριμένα, τόνισε πως «από τη στιγμή που τα παιδιά
κυκλοφορούν έξω στις πλατείες δεν είναι καλή εικόνα να
κυκλοφορούν έξω και να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο»

Δεν υπάρχει απόφαση για τα δημοτικά σχολεία

Αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων, ο κ. Μαγιορκίνης είπε
ότι αυτό που σκέφτηκε η επιτροπή είναι ότι η επιστροφή των
μαθητών θα γίνεται με την μισή μαθητική κοινότητα και
συμπλήρωσε: “Από τη στιγμή που τα παιδιά κυκλοφορούν έξω στις
πλατείες δεν είναι καλή εικόνα να κυκλοφορούν έξω και να μην
μπορούν να πάνε στο σχολείο“, σημειώνοντας ότι υπάρχει η
δυνατότητα να μην επιστρέψουν στις αίθουσες εάν οι ίδιοι οι
μαθητές ή μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντός τους ανήκει σε
ευπαθή ομάδα: “Με τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, η πιθανότητα
μετάδοσης έχει πέσει στο μισό, ίσως και περισσότερο” είπε.

Τέλος, ενόψει της απόφασης επανέναρξης ή μη της λειτουργίας
των δημοτικών σχολείων –απόφαση που θα ληφθεί μετά τις 20
Μαΐου- ο κ. Μαγορκίνης ανέφερε: “Δεν υπάρχει απόφαση. Ακόμα
και η διεθνής κοινότητα είναι διχασμένη για τις μικρότερες
ηλικίες. Υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Δεν είναι μια
εξίσωση με μια λύση. Τα στοιχεία δεν μας βοηθάνε πολύ να
αποφασίσουμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν
υπάρχει 100% απάντηση στο θέμα αυτό”.Υπενθυμίζουμε ότι ο κ.
Πέτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κληθείς να απαντήσει στο πότε θα

ανοίξουν τα Δημοτικά Σχολεία, παρέπεμψε σε δήλωση του
Πρωθυπουργού ότι, «θα ανοίξουν όταν θα έχουμε καθοδική πορεία
της πανδημίας», εξηγώντας ότι, θα υπάρχουν στοιχεία στο τέλος
αυτής της εβδομάδας κι έπειτα θα ληφθούν αποφάσεις.

Στο μεταξύ συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία των
μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών στις
τάξεις των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ,
για αξιοποίηση σε πιθανή περιορισμένης διάρκειας διδασκαλία
πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020, απέστειλε το
υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

ΠΗΓΗ:https://www.ipaidia.gr/paideia/dimotika-sxoleia-ola-ta-se
naria-gia-tin-epistrofi-ton-mathiton

