
Υπουργός Παιδείας: «Φοίτηση στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με φυσική 
παρουσία των μαθητών/τριών» 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου προέβη σήμερα σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλίου, στην Προεδρική Κατοικία, στο Τρόοδος. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Tο Υπουργικό Συμβούλιο έχει 
αποφασίσει, στη βάση του προγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας, ότι για την 
επόμενη σχολική χρονιά - όπως είναι εξάλλου και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Πρόληψη και Έλεγχο Ασθενειών, ECDC- θα γίνει η φοίτηση στα 
δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία με φυσική παρουσία των μαθητών και των 
μαθητριών.  

Σύμφωνα βέβαια με τα Υγειονομικά Πρωτοκόλλα προτεραιότητά μας, μαζί με την 
παροχή εκπαίδευσης, είναι η υγεία και η τήρηση των υγειονομικών προφυλάξεων. 
Ήδη το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει αναθεωρήσει τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 
προσαρμόζοντάς τα στις σημερινές συνθήκες και τις ανάλογες συστάσεις των 
ειδικών. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται η αναγκαία διαρρύθμιση των χώρων στις 
σχολικές αίθουσες, ούτως ώστε, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να 
μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά. 

Σύμφωνα με την τελευταία σύσταση τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
προστατευτικές μάσκες σε όλα τα σχολεία και βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι 
μπορούν τώρα να χρησιμοποιούνται μάσκες επαναλαμβανόμενης χρήσης, 
πολλαπλών χρήσεων. Ρούχινες μάσκες οι οποίες αφού απολυμανθούν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ξανά. 

Άρα το  εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και τα παιδιά θα φοιτήσουν στα σχολεία με 
τη χρήση μάσκας [άνω των 6 ετών] *.   Όλα  τα σχολεία από την προδημοτική και τα 
νηπιαγωγεία, τη δημοτική εκπαίδευση, τα ειδικά σχολεία τη μέση γενική και τη 
μέση τεχνική εκπαίδευση θα λειτουργήσουν κανονικά με φοίτηση όλων των 
παιδιών, νοούμενου ότι θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Γίνονται ήδη διευθετήσεις 
για την ειδική διαρρύθμιση των χώρων των αιθουσών διδασκαλίας. 

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα κοινοποιηθούν στα σχολεία. Θα γίνει σχετική 
ενημέρωση και στους γονείς, με ειδικό ενημερωτικό έντυπο που θα απευθύνεται 
στο ευρύτερο κοινό και φυσικά στα μέτρα υγειονομικής προστασίας 
συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια ενός μεγάλου αριθμού διαγνωστικών ελέγχων 
τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και σε μαθητές και μαθήτριες, σε ένα 
επιλεγμένο στρωματοποιημένο δείγμα.  

Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για τυχόν μεταβολή των υγειονομικών συνθηκών και 
ως εκ τούτου και για να κάνουμε αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα, εάν το 
επιβάλλουν αλλαγές στις υγειονομικές συνθήκες και άλλες συστάσεις που τυχόν θα 
γίνουν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναπτύσσει ένα 
συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμών που ήδη υπάρχουν, προκειμένου να έχουμε επαρκή διασύνδεση όλων 



σχολείων στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα ικανοποιητικό εσωτερικό ασύρματο δίκτυο 
για πλήρη ψηφιακή λειτουργία. 

Διευκρινίζεται ότι ήδη υπάρχει διασύνδεση όλων των σχολείων στο διαδίκτυο, 
πρέπει όμως σε ορισμένες περιπτώσεις να αναβαθμιστεί κατά τρόπο που να 
λειτουργούν ανά πάσα στιγμή τόσες ψηφιακές τάξεις σε κάθε σχολείο όσες είναι 
αναγκαίες για να μεταφέρεται πλήρως το ωρολόγιο πρόγραμμα ηλεκτρονικά και να 
εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία, αν υπάρξει τέτοια 
ανάγκη.  

Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και προγραμματισμός για τη συμπλήρωση και 
αναβάθμιση του αναγκαίου εξοπλισμού στα σχολεία. Επισημαίνεται ότι 
τεχνολογικός εξοπλισμός  υπάρχει ήδη, αλλά κρίνεται ότι υπό τις περιστάσεις 
πρέπει να αναβαθμιστεί. Το ΥΠΠΑΝ αναπτύσσει ταυτόχρονα τόσο την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, την αναβάθμιση των 
παιδαγωγικών μεθόδων σε ψηφιακό περιβάλλον, όπως επίσης και τη δημιουργία 
υλικού για την ασύγχρονη εκπαίδευση. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό αφορά στην 
περίπτωση που θα αλλάξουν οι υγειονομικές συνθήκες και είτε τοπικά είτε 
παγκύπρια θα χρειαστεί να καταφύγουμε στην ψηφιακή τεχνολογία εάν δεν είναι 
δυνατό να έχουμε φυσική φοίτηση.  

Σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει και την πρόταση για τροποποίηση 
των Κανονισμών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία έχει τύχει 
νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία. Η Απόφαση είναι για να 
τροποποιήσουμε τους Κανονισμούς, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί και νομικά η 
εναλλακτική διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων, η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, ώστε να θεωρείται κανονική διαδικασία μάθησης με όσα αυτό 
επιφέρει.  Δηλαδή την υποχρεωτική φοίτηση και στην εξ αποστάσεως λειτουργία 
και κατά συνέπεια και την εξέταση όσων θα διδάσκονται με ψηφιακές διαδικασίες 
κ.ο.κ. 

Εντούτοις, η έναρξη της  σχολικής χρονιάς με την απαραίτητη προετοιμασία όλων 
των σχολείων, σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, με την εξασφάλιση και 
παροχή όλων των αναλώσιμων υλικών, θα διεξαχθεί με κανονική φοίτηση όλων των 
μαθητών και μαθητριών».  

  

* Έχει επικαιροποιηθεί [βλ. σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 24/8/20] 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/24082020_6.pdf

