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Επίκαιρη Ερώτηση
ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Ανεπαρκής προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας και καθυστέρηση
στην έναρξη των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων για μαθητές που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες»
Ενώ τα σχολεία έχουν ανοίξει από τις 14 Σεπτέμβρη, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα
μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης για τους ευπαθείς μαθητές, οι οποίοι κατόπιν
ιατρικής γνωμάτευσης κινδυνεύουν από τον COVID-19 αν δεν κάνουν μάθημα από το
σπίτι τους.
Το υπουργείο είχε καταρχάς αποφασίσει ότι τα μαθήματα για τα παιδιά αυτά θα
γίνονταν από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε δεύτερο χρόνο (8/9), ότι θα γίνονταν
από υγειονομικά ευπαθείς εκπαιδευτικούς που θα είχαν άδεια από το σχολείο τους
(ΦΕΚ 3780-8/9/2020 τ. Β΄ και στη συνέχεια με Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.
120126/ΓΔ4 ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2020-2021), ενώ με μεταγενέστερη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ στις 20/09
(ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού) αποφασίστηκε να επανακαθοριστούν τα
κριτήρια χαρακτηρισμού των εκπαιδευτικών ως υγειονομικά ευπαθών και επίκειται νέα
σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που θα επεξηγεί περαιτέρω το θέμα.
Παράλληλα δεν έχει υπάρξει κάποια προετοιμασία ή συμμόρφωση του Υπουργείου ως
προς την οδηγία (Γ/ΕΞ/6031/07-09-2020) που έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την τηλε-εκπαίδευση και για την
οποία είχε θέσει προθεσμία 3 μηνών. Επίσης δεν έχει υπάρξει και κάποια
συγκεκριμένη ενημέρωση και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που οι μαθητές και/ ή
εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην
σύγχρονη εκπαίδευση.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα της σύγχρονης εκπαίδευσης για
τα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και παραμένουν σπίτι προκειμένου
να προστατευθούν από τον COVID-19;
Η ερωτώσα βουλευτής
Χρηστίδου Ραλλία

