
    
                                                    

ΠΑΤΡΑ  10 /1/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Η 11η  Ιανουαρίου του 2021, ως μέρα έναρξης επαναλειτουργίας της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης, θα έπρεπε να 
είναι μέρα ανακούφισης και αισιοδοξίας για όλους τους γονείς.
 Παρόλα αυτά, διαπιστώνουμε με λύπη και οργή ότι τα «μέτρα προστασίας» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα του περασμένου Σεπτεμβρίου, (αερισμός αιθουσών, καθαριότητα, χρήση 
μασκών).
 Δεν ξεχνάμε όμως πως με αυτά μόνο τα μέτρα είχαμε κρούσματα στα σχολεία με αποτέλεσμα να κλείνουν 
τμήματα, ακόμα και σχολικές μονάδες! 
 Τα διαφημιζόμενα ως καινούργια μέτρα αφορούν τη διαφοροποιημένη ώρα έναρξης και  λήξης των 
μαθημάτων και τη χρήση περισσοτέρων εισόδων στην εκάστοτε σχολική μονάδα, όπου βεβαίως αυτό είναι 
εφικτό!
  Μα πραγματικά είναι δυνατόν να μας καθησυχάζουν αυτά και μόνο τα μέτρα; Την στιγμή μάλιστα που οι 
επιδημιολόγοι προειδοποιούν για ένα τρίτο κύμα πανδημίας.
 Το γεγονός ότι παρόλο που είχαν 8 μήνες να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και δεν έπραξαν τα δέοντα, μας 
οδηγεί ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι η ευθύνη θα εμπίπτει και πάλι στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, 
η λεγόμενη ατομική ευθύνη!                                        
  Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καταθέσαμε προτάσεις ρεαλιστικές, προτάσεις που είναι και οι μόνες 
που θα προσφέρουν στα παιδιά μας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για δραστηριότητα και μόρφωση μέσα 
στην πανδημία. 
 Θέλουμε η λειτουργία των σχολείων να γίνει με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε 
όλους τους τομείς της ζωής μας. 
  Δε θέλουμε άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά ! Θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε : 

 Αποσυμφόρηση των μαθητών στην τάξη - έως 15 μαθητές, έστω και με το σύστημα εκ’ περιτροπής.
 Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τακτική απολύμανση των 

αιθουσών, των θρανίων και των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. 
 Να υπάρχουν σε διαρκή επάρκεια μέσα ατομικής καθαριότητας -προστασίας, τα οποία θα 

παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές για την ατομική τους προστασία.
 Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών, έχουμε φτάσει στα μισά της σχολικής 

χρονιάς και σε αρκετά σχολεία υπάρχουν κενά και όχι λόγω άδειας ειδικού σκοπού, κενά που δεν 
καλύφθηκαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και μάλιστα σε βασικά μαθήματα!

 Επανάληψη της διδακτέας ύλης, ώστε να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει από 
την  διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. 

 Δημιουργία νέων σχολικών αιθουσών - Να αξιοποιηθούν κατάλληλες δομές που υπάρχουν και 
στην πόλη μας Να ενισχύστε το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων,.

 Να γίνονται δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα test covid-19 στα σχολεία. Να 
συνταγογραφείται το test covid-19 και να είναι δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

                                                     Θέλουμε ΑΝΟΙΚΤΑ αλλά ΑΣΦΑΛΗ σχολεία!
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