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Μαραθώνια αποδείχθηκε η εξ αποστάσεως σύσκεψη της Επιτροπής των Ειδικών με την
υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,
αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων, καθώς
υπήρξε διχογνωμία για τον τρόπο και την ημερομηνία της επαναλειτουργίας των σχολικών
μονάδων. Πάντως έως τώρα προκρίνεται το σενάριο για σταδιακό άνοιγμα των σχολείων.
Πρώτα προτείνεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά και
αναμένεται να ακολουθήσουν Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι δύο ημερομηνίες Την ίδια ώρα, στο τραπέζι των ειδικών βρίσκονται δύο ημερομηνίες για
το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων: η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου και η
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο βασικός προσανατολισμός του
υπουργείου Παιδείας είναι να ανοίξουν τα σχολεία εφ’ όσον το επιτρέπουν τα
επιδημιολογικά δεδομένα. Την ερχόμενη Δευτέρα και αφού συνυπολογισθούν τα
επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχουν προκύψει έως εκείνη την ημέρα θα αποφασιστεί η
ημερομηνία επανέναρξης της δια ζώσης λειτουργίας των μαθημάτων στα σχολεία.

Στην μακρά τηλεδιάσκεψη της Τρίτης, παρουσία της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως,
δεν ελήφθη οριστική απόφαση καθώς στους κόλπους των ειδικών επιστημόνων δεν υπήρξε
ομοφωνία. τη δια ζώσης λειτουργία τους τα σχολεία. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της
επιτροπής των λοιμωξιολόγων στην οποία παρέστη και η υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, υπήρξε διάσταση απόψεων των επιστημόνων. «Ναι» στην πρόταση να ανοίξουν
στις 8 ή στις 11 Ιανουαρίου, είπαν κάποια από τα μέλη της επιτροπής, ενώ άλλοι τήρησαν
αποστάσεις εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους. Την ίδια ώρα, δεν ήταν λίγες οι φωνές για
επιστροφή στα θρανία μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Έπειτα από δυο μήνες
μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών οι μαθητές άλλα και οι γονείς τους έχουν φθάσει να
ανυπομονούν πλέον για την επιστροφή στη γνώριμη καθημερινότητα.

Επανεκκίνηση της δια ζώσης διδασκαλίας με αποστάσεις και περισσότερα τμήματα για να
είναι λιγότεροι μαθητές στις αίθουσες, ζητούν οι εκπρόσωποι δασκάλων και καθηγητών.
Επιπλέον, εκφράζεται ο προβληματισμός για το αν θα πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα
στους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών. Με την πανδημία να επηρεάζει άμεσα τη
λειτουργία των σχολείων, ανακοινώθηκε ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης για την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή
ετοιμότητα για τηλεμαθήματα.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής τάχθηκε υπέρ του
ανοίγματος των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου 2021, στην ημερομηνία δηλαδή που είχε
ανακοινωθεί από τις αρχές του Δεκεμβρίου. Σημειώνεται πάντως, όπως είχε μεταδώσει
νωρίτερα η «Κ», ότι ένα διαφαινόμενο σημείο σύγκλισης των ειδικών είναι να ανοίξουν
πρώτα τα Δημοτικά και να μετατεθεί για αργότερα η επαναλειτουργία Γυμνασίων και
Λυκείων Δεδομένου ωστόσο ότι η πορεία της πανδημίας αποτελεί δυναμική διαδικασία, με
τα επιδημιολογικά δεδομένα να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, η τελική απόφαση των ειδικών
δεν μπορεί να προδικαστεί.

Στο θέμα αναφέρθηκαν και κατά την ενημέρωση του Υπ. Υγείας τόσο η κυρία Βάνα
Παπαεευαγγέλου όσο και ο Γκ. Μαγιορκίνης: «η επαναλειτουργία των σχολείων δεν
αποτελεί μόνο στόχο για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά γενικότερα για την ψυχολογία και
για την υγεία των παιδιών μας» είπε η κυρία Παπαευαγγέλου που αναφερόμενη στους
εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών, πρόσθεσε: «Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν για μας πολύ
σημαντικούς λειτουργούς για την κοινωνία μας. Φροντίζουν τα παιδιά μας. Και θα
εμβολιαστούν σαφέστατα, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχουμε κάνει στην Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών». Από την πλευρά του ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε: «Καμία απόφαση
δεν λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, αλλά με πολύ κόπο από την Επιτροπή όπου γίνεται
ανάλυση όλων των επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς έρχονται από όλες τις Περιφέρειες
της χώρας και αφού εξετάζουμε όλη την επικράτεια γίνονται οι αποφάσεις. Έχοντας πει
αυτό, παραμένει υψηλή προτεραιότητα, όπως το έχουμε πει, το άνοιγμα των σχολείων.
Οπότε θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα επανεκκινήσουμε».

Το παρασκήνιο της συνεδρίασης της επιτροπής

Η συνεδρίαση της επιτροπής διήρκησε ώρες, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο
αποτέλεσμα. Σε τρεις ομάδες έχουν χωριστεί οι ειδικοί, με τους πρώτους να υποστηρίζουν
ότι τα σχολεία δε θα πρέπει να ανοίξουν, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν είναι
καλά. Η δεύτερη ομάδα υποστηρίζει πως αρχικά θα πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά και στη
συνέχεια, μετά από 15 ημέρες, γυμνάσια και λύκεια, ενώ η τρίτη ομάδα λέει πως θα πρέπει
να ανοίξουν όλα τα σχολεία στις 8 ή τις 11 του Γενάρη. Σημειώνεται πως υπήρξαν, όπως
φαίνεται και κάποιες μεμονομένες φωνές που τάχθηκαν υπέρ του «οριζόντιου ανοίγματος»
όλων των βαθμίδων στις 11 ή 15 Ιανουρίου. Η επιτροπή των ειδικών έχει μπροστά της ένα
48ωρο στο οποίο θα πρέπει να παραδώσει την απόφασή της στο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή,
καμπανάκι κινδύνου χτύπησε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την έκτακτη ενημέρωση το απόγευμα
της Τρίτης, για συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Δυτική Αττική, η Φλώρινα και η Κάλυμνος,
στις οποίες το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες,
το ζήτημα του πότε θα ανοίξουν τα σχολεία θα επανεξεταστεί στις 4 Ιανουαρίου.
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Πηγή άρθρου: porto-rafti
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