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Κορωνοιός : Ακύρωση μαθημάτων σε όλα τα σχολεία μέχρι τις πασχαλινές διακοπές

Υπουργός Γκεμπάουερ : Η αναστολή των σχολικών μαθημάτων σ όλο το
κρατίδιο είναι ένα μέτρο για τον περιορισμό του κορωνοιού.
Το Υπουργείο Παιδείας της Ρηνανίας Βεστφαλίας σας ενημερώνει:
Ντίσελντορφ, 13. Μαρτίου 2020. Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε
σήμερα να αναστείλει προς το παρόν την λειτουργία των σχολείων σε όλη την
Ρηνανία Βεστφαλία από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, μέχρι το τέλος των
πασχαλινών διακοπών στις 19 Απριλίου 2020.
Η Υπουργός Παιδείας Ιβόννη Γκεμπάουερ εξηγεί: << Η κυβέρνηση του
κρατιδίου πήρε σήμερα, για την καθημερινότητα πολλών οικογενειών, μια
σοβαρή απόφαση. Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων είναι μια
εκτεταμένη απόφαση όχι μόνο για τις μαθήτριες και τους μαθητές, αλλά
προπαντός για τους γονείς, τους δασκάλους μας και τους διευθυντές. Αυτό το
βήμα, μετά τις πρόσφατες διαπιστώσεις, είναι σωστό και λογικό. Τούτο το
μέτρο συμβάλλει στην αναστολή της εξάπλωσης του κορωνοιού. Θα
εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη φύλαξη για τα παιδιά γονέων με επαγγέλματα, τα
οποία είναι σοβαρά για την δημόσια πρόληψη. Έτσι θα υποστηριχτεί και θα
διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος υγείας και όλων των δημοσίων
ιδρυμάτων.>>
Για την διαμόρφωση αυτής της φύλαξης όπως και για τις περεταίρω εξελίξεις
όσον αφορά τον κορωνοιό και τις προκείμενες διαδικασίες εξετάσεων, θα
ενημερώνονται τα σχολεία της Ρηνανίας Βεστφαλίας συνεχώς από το
υπουργείο.
Γενικά ισχύουν τώρα τα εξής:
• Η πρόωρη λήξη των μαθημάτων από τις 16 Μαρτίου μέχρι τέλος των
πασχαλινών διακοπών, δεν θα επηρεάσει τον προσδιορισμό των

επικείμενων εξετάσεων, μια και στον μεγαλύτερο αριθμό των σχολείων
οι μαθήτριες και οι μαθητές, μέχρι στιγμής, έγραψαν τις απαιτούμενες
εξετάσεις, για την άδεια υποβολής των τελικών γενικών εξετάσεων. Με
ευέλικτες ρυθμίσεις και προθεσμίες πρόκειται να διασφαλιστεί σε όλες
τις μαθήτριες και μαθητές να μπορέσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις
τους.
• Όσον αφορά τις υπόλοιπες εξετάσεις , όπως π.χ γενικές εξετάσεις της
10ης τάξεως, κεντρικά διαγωνίσματα στις φάσεις εισαγωγής, εξετάσεις
διαπίστωσης και εξετάσεις σε επαγγελματικά κολλέγια, πρόκειται
σύντομα να ενημερωθούν τα σχολεία.
• Οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας βασίζονται στο ότι οι
μαθήτριες και οι μαθητές από τις επικείμενες αποφάσεις, δεν θα έχουν
κανένα μειονέκτημα, όσον αφορά την σχολική τους πορεία όπως στις
εξετάσεις.

<< Όλες οι εξελίξεις, όσον αφορά τον κορωνοιό, θα εξετάζονται και θα
αξιολογούνται συνέχεια. Ρυθμιστής των αποφάσεων θα είναι κάθε φορά η
εκτίμηση της κατάστασης από το ινστιτούτο Ρομπερτ Κοχ και τις
υγειονομικές υπηρεσίες. Αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη
εμπειρογνωμοσύνη και ενημερώνουν συχνά για την επικινδυνότητα της
κατάστασης για όλο τον πληθυσμό. Το Υπουργείο Παιδείας είναι
προετοιμασμένο να αντιδράσει εγκαίρως σε καινούργιες εξελίξεις,
ανακοίνωσε η υπουργός παιδείας Ιβόννη Γκεμπάουερ.
Το σχολικό μαιλ, με το οποίο το υπουργείο παιδείας σήμερα ενημέρωσε, για
τις επικείμενες εξελίξεις τα σχολεία και τις σχολικές υπηρεσίες στην
Ρηνανία Βεστφαλία, θα το βρείτε σύντομα ΕΔΩ.
Εκτός αυτού το Υπουργείο Παιδείας θα παρέχει πληροφορίες στην
εκπαιδευτική του πύλη σύντομα σε διάφορες γλώσσες.

