Ανοίγουν
Δημοτικά
–
Νηπιαγωγεία:
Έτσι
θα
επιστρέψουν οι μαθητές –
Μέχρι πότε θα παραμείνουν
ανοιχτά
Τι ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως για την επαναλειτουργία
των δημοτικών σχολείων από την 1η Ιουνίου. Πότε θα τελειώσει η
σχολική χρονιά. Τις λεπτομέρειες για την επιστροφή από την 1η
Ιουνίου των μαθητών των δημοτικών σχολείων στα θρανία και της
επαναλειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
ανακοινώνουν αυτή την ώρα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανακοινώθηκε τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα
μείνουν ανοιχτά έως τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα διευκρινίστηκε
ότι επί του παρόντος δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία.

– Συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους
θα είναι η 30 η Ιουνίου. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου.

– Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με έως
15 μαθητές τη φορά και με 1.5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα
οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές
υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υποτμήματα, και θα λειτουργούν εκ περιτροπής, Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή το ένα, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, και την επόμενη
εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15,

τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά.
– Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται
καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού.
– προβλέπονται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες
– προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων
– προαιρετική η χρήση μάσκας και στα σχολεία και στα σχολικά.

Όπως είπε η κυρία Κεραμέως η απόφαση για επαναλειτουργία
δημοτικών
σχολείων,
νηπιαγωγείων
και
παιδικών
σταθμών βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες:

Στην ομόφωνη εισήγηση των ειδικών του υπουργείου Υγείας. Η
εισήγηση συνδέεται με την καθοδική πορεία της επιδημίας, με το
ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν λιγότερο, με το ότι
ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η συνολική αποκλιμάκωση έχει ξεκινήσει ομαλά. Υποδειγματά
τηρούνται τα μέτρα σε Λύκεια και Γυμνάσια

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε επιστροφή μαθητών στον φυσικό τους
χώρο. Η μακρόχρονη απουσία δυσκολεύει την ψυχοκοινωνική τους
ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς σνοιχτά
σχολεία

Τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στα σχολεία όπου ακολουθούν κανόνες
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει έξω

Τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και
ενισχύουν τα παιδιά από πιο ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα

Για τα ειδικά σχολεία οι μαθητές που φοιτούν εκεί έχουν
ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον για τη
μαθησιακή τους εξέλιξη και την ψυχολογική τους εξέλιξη.

Θεοδωρικάκος:
Πώς
θα
λειτουργήσουν
Ιουνίου παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

από

1ης

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που εργάζονται τα καταστήματα
εστίασης και έχει δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνουν το δημόσιο
χώρο που καταλαμβάνουν προκειμένου να συγκρατήσουν τον τζίρο
τους, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας, επισήμανε ο
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επειδή πρώτο μέλημα είναι η στήριξη των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων, γι’ αυτό και δίνουμε το δικαίωμα οι δήμοι να
προχωρήσουν σε μείωση των δημοτικών τελών, σημείωσε, δίνοντας
έμφαση στη συνεργασία της κυβέρνησης με τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης.Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τα μέτρα
λειτουργίας παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, που ανοίγουν
από 1ης Ιουνίου. Οι κανόνες είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους
κανόνες που ισχύουν για τα δημοτικά, δηλαδή οι αίθουσες θα
φιλοξενούν έως 15 παιδιά σε κάθε αίθουσα. Εάν ο αριθμός είναι
μικρότερος των 15, τότε θα
καθημερινή βάση, σημείωσε.

μπορούν

να

λειτουργούν

σε

Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων,
όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ έχει γίνει ειδική
μέριμνα και για έκτακτες προσλήψεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι τα ΚΑΠΗ παραμένουν κλειστά.

Οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα
λειτουργήσουν έως τις 31 Ιουλίου. Για τις κατασκηνώσεις έχει
ζητηθεί η τελική πρόταση των ειδικών εντός της επομένης
εβδομάδας, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοσίου, συνεχίζεται κανονικά,
με εξαίρεση τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Τέλος, όσον αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, ο υπουργός
Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η χορήγησή της θα συνεχισθεί στην
περίπτωση που τα παιδιά τους δεν υπάγονται σε καθημερινό
πρόγραμμα παρακολούθησης σχολικών τάξεων.

Διαβάστε περισσότερα: Ανοίγουν Δημοτικά – Νηπιαγωγεία: Έτσι θα
επιστρέψουν οι μαθητές – Μέχρι πότε θα παραμείνουν ανοιχτά –
iPaidia.gr

Δημοτικά σχολεία: Όλα τα
σενάρια για την επιστροφή των
μαθητών
Δημοτικά σχολεία: Όλα τα σενάρια για την επιστροφή των μαθητών

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.

Η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και αναφερόμενη
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

Υπουργείο Παιδείας: Την άλλη
εβδομάδα ξεκινά το πρόγραμμα
σύγχρονης εκπαίδευσης για τα
Δημοτικά
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα σύγχρονης
εκπαίδευσης και για τα Δημοτικά, ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως.

Απαντώντας σε ερώτηση της Σοφίας Σακοράφα, η υπουργός Παιδείας
σημείωσε ότι η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει
ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ευχαριστώντας το εκπαιδευτικό
προσωπικό για την εργατικότητα που επέδειξε.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι το πρόγραμμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μπήκε σε λειτουργία στις 13 Μαρτίου και σημείωσε
ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 72.000 ψηφιακές
τάξεις με την συμμετοχή περίπου 55.000 εκπαιδευτικών και 1
εκατομμυρίων μαθητών.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι στο πρόγραμμα
σύγχρονης εκπαίδευσης μετέχουν ήδη 166.000 εκπαιδευτικοί και
850.000 μαθητές και τόνισε ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας της
εκπαιδευτικής τηλεόρασης καταγράφηκε τηλεθέαση 51,2% στις
ηλικίες 4 – 14 ετών.

«Ο στόχος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα αποκαταστήσει

τη διά ζώσης διδασκαλία» τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι
υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του εξοπλισμού και των
δικτύων. Πάντως, αν και ερωτήθηκε από την κυρία Σακοράφα, η
Νίκη Κεραμέως απέφυγε να απαντήσει για το αν θα υπάρξει
σχετική επιδότηση για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
οικογένειες με δύο ή περισσότερους μαθητές.

Πηγή:
iefimerida.gr
–
https://www.iefimerida.gr/politiki/ypoyrgeio-paideias-xekina-s
yghronis-ekpaideysis-dimotika

Σχολεία: Αλλαγές σε δημοτικά
και
νηπιαγωγεία
–
Ποιά
καταργούνται
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με Ιδρύσεις, Προαγωγές,
Υποβιβασμούς
και
Καταργήσεις
Δημοτικών
Σχολείων
και Νηπιαγωγείων.

Η απόφαση περιλαμβάνει λίστα και περιγράφει αναλυτικά τις
διαδικασίες.

Δείτε αναλυτικά όλη τη λίστα EΔΩ

Διαβάστε περισσότερα: Σχολεία: Αλλαγές σε
νηπιαγωγεία – Ποιά καταργούνται – iPaideia.gr

δημοτικά

και

ΠΗΓΗ:https://www.ipaideia.gr/paideia/sxoleia-allages-se-dimoti
ka-kai-nipiagogeia-poiakatargountai?fbclid=IwAR3BfkVDsy0mZ9yoUEKYXYnIqHcfoRvctB8K4oBX
6ENc4ju5csr1wczj16o

