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31 Mαρτίου 2021
Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Παιδείας αναφορικά
με τις σημερινές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου παραχώρησε, σήμερα στο Υπουργείο, συνέντευξη Τύπου αναφορικά με
τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Στο πλαίσιο των σημερινών Αποφάσεων
του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, η οποία
βασίζεται στις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Σ.Ε.Ε.)
αποφασίστηκε όπως:
-

Τόσο τα Γυμνάσια παγκυπρίως, όσο και τα Δημοτικά Σχολεία της επαρχίας
Λεμεσού επανέλθουν σε φοίτηση με φυσική παρουσία από αυτή την
Παρασκευή, 2 Απριλίου.

-

Στα γυμνάσια, όπως ήδη ισχύει στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές,
προβλέπεται ότι τα παιδιά θα έχουν εβδομαδιαίο διαγνωστικό έλεγχο με rapid
test. Η διαδικασία αυτή θα διευκολυνθεί, αφού σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας έχουμε εκπονήσει σχέδιο, ούτως ώστε να περιοδεύουν συνεργεία στα
σχολεία, για να γίνονται αυτές οι διαγνώσεις με το γνωστό ως «ρινικό rapid
test». Ο κανόνας λειτουργίας και των γυμνασίων, όπως ήδη ισχύει σε Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές, είναι ότι οι μαθητές και μαθήτριες προσέρχονται με
αρνητικό τεστ.

-

Τα «ρινικά rapid test» μας δίνουν τη δυνατότητα και αναπτύσσεται, πάντα σε
συνεργασία

με

το

Υπουργείο

Υγείας,

σχέδιο

για

τη

διεξαγωγή

δειγματοληπτικών διαγνώσεων και σε παιδιά του δεύτερου κύκλου Δημοτικών
Σχολείων. Δηλαδή στις Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις, με τη συναίνεση πάντα των γονέων.
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-

Αυξάνεται από 4 μαθητές συν 1 εκπαιδευτής σε 6 μαθητές συν 1 εκπαιδευτής
η συμμετοχή σε δημόσια ή ιδιωτικά φροντιστηριακά μαθήματα ή άλλες
ανάλογες τάξεις μαθημάτων, τόσο για ανηλίκους όσο και για ενήλικες.

-

Δίνεται η δυνατότητα και θα λειτουργήσουν διοργανώσεις ατομικών αθλημάτων
(όπως σκοποβολή, στίβος, κολύμβηση, ποδηλασία κ.ά.) σε ανοιχτούς χώρους,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΚΟΑ και του Υπουργείου Υγείας.

-

Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μέγιστου αριθμού ανά τ.μ. για τα
κολυμβητήρια και τα γυμναστήρια, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του
ΚΟΑ και του Υπουργείου Υγείας».

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει πρόταση του Υπουργείου
Παιδείας για την ενίσχυση των Δημοτικών Σχολείων σε Ορεινές και
Απομακρυσμένες

Περιοχές.

Ειδικότερα,

δίνεται

περαιτέρω

ενίσχυση

στα

τριδιδάσκαλα ενισχυμένα Δημοτικά Σχολεία τόσο σε ορεινές περιοχές, όπου συνήθως
βρίσκονται αυτά τα σχολεία, όσο και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές.
Συγκεκριμένα, θα δοθούν σε αυτά τα σχολεία 105 διδακτικές περίοδοι αντί 100 και θα
αυξηθεί κατά μια περίοδο ο χρόνος διδασκαλίας των Ελληνικών από την Α’ μέχρι τη
Δ’ τάξη και των Μαθηματικών στη Στ’ τάξη.
Με αυτά τα δεδομένα, έχει ληφθεί πρόνοια για να γίνει η στελέχωση για το 2021-22,
προκειμένου να προστεθούν οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται. Μιλάμε για 26
τριδιδασκαλα Δημοτικά Σχολεία όπως είναι στον Αγρό, την Απεσιά, την Παραμύθα,
την Πάχνα, τον Κάτω Πύργο, τα Λεύκαρα. Συνολικά δηλαδή θα ενισχυθούν 26 τέτοια
σχολεία και ακόμα 18 σχολεία, τα οποία έχουν 1 ή 2 συμπλέγματα και στα οποία
επίσης θα δοθούν πρόσθετες διδακτικές περίοδοι».
«Αυτή η Απόφαση», πρόσθεσε ο Υπουργός Παιδείας, «εντάσσεται στο πλαίσιο της
πολιτικής μας για ενίσχυση των σχολείων, των οικογενειών και φυσικά των
μαθητών/μαθητριών μας σε περιοχές όπου ενδεχομένως να μην έχουν τις ίδιες
ακριβώς ευκαιρίες όπως οι μαθητές/μαθήτριες στα αστικά κέντρα».
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«Τέλος, να αναφέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει σήμερα πολύ σημαντικές
Αποφάσεις για τα σχολεία του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, το Παγκύπριο
Γυμνάσιο και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής.
Πρόκειται για μέτρα που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν πολύ τη λειτουργία των
σχολείων αυτών, αλλά εντάσσονται και στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για
την αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα της πρωτεύουσας. Τις Αποφάσεις αυτές θα
τις ανακοινώσουμε με λεπτομέρειες την ερχόμενη Παρασκευή».
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά
με τις ανησυχίες που εκφράζονται από τους οργανωμένους γονείς για τα διαγώνισμα
τα και τις εξετάσεις στα Γυμνάσια, ανέφερε ότι έγινε ο σχετικός προγραμματισμός για
τη λειτουργία των σχολείων από τις 2 Απριλίου μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς και
για τα Γυμνάσια και για τα Λύκεια. Επίσης, πρόσθεσε, δόθηκαν οδηγίες από το
Υπουργείο προς τα Γυμνάσια να μην πραγματοποιήσουν διαγωνίσματα κατά την
πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, ώστε να δοθεί χρόνος για προσαρμογή μετά από
απουσία τριών μηνών. Ενημέρωσε, τέλος, ότι το πρόγραμμα των Παγκύπριων
Εξετάσεων είναι έτοιμο και θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών, όπως επίσης
και η ύλη τόσο των εξετάσεων αυτών, όσο και των εξετάσεων Α’ και Β’ Λυκείου και
Τεχνικών Σχολών.
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