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Δελτίο Τύπου - 396/05/2020 

Υπουργός Gebauer: Δυνατότητα για μάθημα 
ξανά σε όλα τα ειδικά σχολεία 

Αποκατάσταση της λειτουργίας των σχολείων 

Το Υπουργείο Σχολείων και Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα εξής:  

Το Υπουργείο Σχολείων και Εκπαίδευσης αποφάσισε σήμερα το 

άνοιγμα των ειδικών σχολείων με έμφαση στους τομείς υποστήριξης 

«Πνευματική ανάπτυξη» καθώς και «Σωματική και κινητική ανάπτυξη». 

Η επανέναρξη των μαθημάτων σε αυτά τα ειδικά σχολεία θα 

πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου 2020. Αυτή η διαδικασία έχει 

συντονιστεί εκ των προτέρων με όλους τους συμμετέχοντες όπως και με 

τις εκπαιδευτικές αρχές. 

 

Η Υπουργός Σχολείων και Εκπαίδευσης Yvonne Gebauer ανέφερε 

σχετικά: «Στόχος της κυβέρνησης του κρατιδίου είναι να καταστεί δυνατή 

η επιστροφή στα σχολεία για όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές 

μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό ισχύει και για τις μαθήτριες και 

τους μαθητές που χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής υποστήριξης σε όλους 

τους τομείς υποστήριξης που αυτό είναι εφικτό για λόγους υγείας, γιατί 

αυτά τα άτομα πλήττονται ιδιαίτερα από το κλείσιμο των σχολείων. Είναι 

καλό που από την ερχόμενη εβδομάδα θα πάνε στα σχολεία και τα 

παιδιά των ειδικών σχολείων στους τομείς «Πνευματική ανάπτυξη» 

καθώς και «Σωματική και κινητική ανάπτυξη».» 

 

Η υφιστάμενη αποκατάσταση της διδασκαλίας στην τάξη έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί σε πολλά ειδικά σχολεία από τις 23 Απριλίου, κυρίως 

για τις μαθήτριες και τους μαθητές που επιδιώκουν στοχευμένα να 

αποφοιτήσουν αυτήν τη σχολική χρονιά. Η κυβέρνηση του κρατιδίου 

ήθελε να εναρμονιστεί η έναρξη των μαθημάτων με αυτή στα γενικά 

σχολεία. Για αυτόν τον λόγο, από τα πρώτα ήδη βήματα για την 

επανέναρξη των μαθημάτων συμπεριλήφθηκε ένα μεγάλο μέρος των 

ειδικών σχολείων και των σχολείων αμοιβαίας μάθησης. Το γεγονός ότι 

η επανέναρξη των μαθημάτων σε αυτά τα ειδικά σχολεία δεν 
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πραγματοποιήθηκε απευθείας, οφειλόταν σε διάφορους λόγους. Έτσι, η 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και των αποστάσεων, η διαθεσιμότητα 

ειδικών υλικών προστασίας και η οργάνωση της μεταφοράς των 

μαθητών, ειδικότερα στα ειδικά σχολεία «Πνευματικής ανάπτυξης» και 

«Σωματικής και κινητικής ανάπτυξης», θέτουν πολύ ιδιαίτερες 

απαιτήσεις για τους διάφορους συμμετέχοντες επιτόπου. Ήταν, 

επομένως, αναγκαίες περαιτέρω διασαφηνίσεις, για τη βέλτιστη δυνατή 

προστασία του διδακτικού προσωπικού καθώς και των μαθητριών και 

των μαθητών. 

 

Για να είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση στα σχολεία για όλες τις 

μαθήτριες και όλους τους μαθητές αυτή την ασυνήθιστη εποχή, είναι 

απαραίτητος ο συντονισμός ενός ειδικού σχολικού προγράμματος από 

το αρμόδιο υπεύθυνο τρίγωνο: Τις διοικήσεις των ειδικών σχολείων 

«Πνευματικής ανάπτυξης» και «Σωματικής και κινητικής ανάπτυξης», 

την εποπτική αρχή των σχολείων καθώς και τους φορείς των σχολείων. 

Το πρόγραμμα των σχολείων διασφαλίζει ότι όλες οι μαθήτριες και όλοι 

οι μαθητές, η πρόσβαση των οποίων στα σχολεία είναι δυνατή υπό το 

πλαίσιο της κατάστασης της υγείας τους, μπορούν να επιστρέψουν ξανά 

στα σχολεία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η σύμπνοια με 

τους γονείς καθώς και η επεξεργασία ενός διαφανούς και δεσμευτικού 

προγράμματος, από το οποίο θα διαφαίνεται ποιες ημέρες θα μπορούν 

οι επιμέρους μαθητές και μαθήτριες και/ή οι διάφορες ομάδες μάθησης 

να παρακολουθούν το μάθημα στην τάξη μέχρι τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Αυτές τις ημέρες θα πρέπει, κατά κανόνα, να υλοποιηθεί η 

τυπική για τα σχολεία ολοήμερη λειτουργία. Οι κανόνες για τις 

αποστάσεις, οι προδιαγραφές υγιεινής και τα μέτρα προστασίας από τη 

λοίμωξη που πρέπει να τηρούνται στα σχολεία θα οδηγήσουν κατά 

κανόνα, όπως και στα άλλα σχολεία, στον σχηματισμό πιο μικρών 

ομάδων μάθησης, σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα σε χώρους και σε 

προσωπικό.  

 

«Το άνοιγμα των σχολείων και για τα τελευταία ειδικά σχολεία που 

παρέμεναν κλειστά, ήταν μία ιδιαίτερη επιθυμία της κυβέρνησης του 

κρατιδίου. Ήταν γνωστό σε όλους τους συμμετέχοντες ότι ιδιαίτερα στα 

ειδικά σχολεία με τους τομείς υποστήριξης «Πνευματική ανάπτυξη» 

καθώς και «Σωματική και κινητική ανάπτυξη» έπρεπε να εφαρμοστούν 

ιδιαίτερες προφυλάξεις και το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί διεξοδικά 

με όλους τους συμμετέχοντες. Οι κανονισμοί που ανευρέθηκαν τώρα 

παρέχουν μία πολύ καλή βάση, ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές και σε 
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αυτά τα ειδικά σχολεία να μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το 

μάθημα και να υποστηριχτούν. Αυτό είναι κάτι που προσωπικά με 

χαροποιεί εξαιρετικά», δήλωσε η Υπουργός Gebauer. 

 

Μπορείτε να βρείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα προς τα σχολεία για το 

άνοιγμα των ειδικών σχολείων «Πνευματικής ανάπτυξης» και 

«Σωματικής και κινητικής ανάπτυξης» εδώ: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html  

 

 

Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου 
του Υπουργείου Σχολείων και Εκπαίδευσης, τηλέφωνο 0211 5867-3505. 
 
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 
 
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης  
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