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Προς τους γονείς  

των μαθητών της ΒΡΒ 

 

 

 

Ανοιχτή επιστολή της Υπουργού προς όλους τους γονείς των 

μαθητών στην ΒΡΒ με αφορμή την αρχή της διαγνωστικής 

αυτοεξέτασης στα σχολεία. 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σήμερα απευθύνομαι σε σας με ένα ευχαριστώ, σοβαρές πληροφορίες 

και με μια παράκληση.  

 

Τους περασμένους μήνες με τα εξ` αποστάσεως μαθήματα βρεθήκαμε 

όλοι, ιδιαίτερα εσείς, μπροστά σε μεγάλες δοκιμασίες. Μετά τις εμπειρίες 

του πρώτου Lockdown πριν ένα χρόνο, είναι σε όλους μας ξεκάθαρο, ότι 

ειδικά οικογένειες με παιδιά και μονογονιακές  οικογένειες, για πολλές 

εβδομάδες έπρεπε να σηκώσουν ένα διπλάσιο, αν όχι πολλαπλό βάρος. 

Αξίζετε μια μεγάλη αναγνώριση από όλους μας, για τον λόγο ότι το 

χρονικό αυτό διάστημα, του μαθήματος εξ` αποστάσεως, στηρίξατε τα 

παιδιά σας  σε όλες τις δοκιμασίες, που έφερε αυτή η πανδημία στους 

ανθρώπους. Γι αυτό τον λόγο σας ευχαριστώ εγκάρδια. 

 

Η πανδημία είναι για όλους μας εδώ και ένα χρόνο η μεγαλύτερη 

δοκιμασία αυτού του αιώνα. Ιδιαίτερα τα παιδιά και η νεολαία μας 

υποφέρουν κάτω από αυτούς τους σκληρούς περιορισμούς. Η έλλειψη 

των κοινωνικών επαφών και συναναστροφών, των συνεχών 

συνδιαλλαγών με συνομήλικους εκτός σπιτιού, απαιτεί πολλά από τα 

παιδία και τους νέους μας. Όλα αυτά, όπως και η  εκπαίδευση ζούν μέσα 

στα σχολεία μας. Γι αυτό ακόμη τον λόγο, είναι για μας πολύ σοβαρό, να 

ξαναδώσουμε την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στο 

σχολείο. 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, των σχολείων 

ειδικής αγωγής και των τελειόφητων τάξεων είναι από τις 22 

Φεβρουαρίου 2021 πάλι στα σχολεία με μαθήματα ανάμεσα σε εναλλαγή 

μεταξύ δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Οι μέχρι τώρα εμπειρίες μας έχουν 
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δείξει πόσο σοβαρές και αναγκαίες είναι οι επαφές με συμμαθήτριες και 

συμμαθητές, με το διδακτικό προσωπικό, όπως και του υπολοίπου 

σχολικού προσωπικού, που καθιστούν το σχολείο κάτι παραπάνω από 

μόνο έναν χώρο μάθησης.   

 

Τώρα κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, πρέπει να επιστρέψουμε πάλι τις 

μαθήτριες και τους μαθητές από την 5η τάξη στα σχολεία. Αυτό 

μπορούμε να το πετύχουμε, με δραστικά μέτρα για την προστασία 

μόλυνσης, στα πλαίσια ενός τρίπτυχου από προστασία, εμβολιασμό και 

εξέταση. 

 

Τα σχολεία έχουν επεξεργαστεί εκτενή προγράμματα υγιεινής και τα 

θέτουν αξιόπιστα σε λειτουργία. Ακόμη και ο εμβολιασμός του διδακτικού 

προσωπικού, αρχίζοντας από τους δασκάλους των δημοτικών και των 

σχολείων ειδικής αγωγής, όπως και του προσωπικού που εργάζεται εκεί 

και έχουν συνεχή επαφή με τις μαθήτριες και τους μαθητές, έχει ήδη 

αρχίσει και αποκτά σιγά σιγά μια αυξανόμενη επιροή στην καταπολέμηση 

της πανδημίας.  

 

Για να αναγνωρίσουμε νωρίτερα τυχόν μολύνσεις με τον κορονοϊό και για 

να προστατέψουμε έτσι καλύτερα τη ζωή στα σχολεία, με ένα περαιτέρω  

βήμα η κυβέρνηση της ΒΡΒ θα διαθέσει στα γυμνάσια και λύκεια  

διαγνωστικές αυτοεξετάσεις κορονοϊού. Μέχρι τις διακοπές του Πάσχα θα 

έχουν διατεθεί ήδη 1,8 εκατομμύρια τεστ στα σχολεία και η πρώτη 

εξέταση θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των διακοπών.  

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

αυτές οι αυτοεξετάσεις του κορονοϊού είναι μαζί με τα άλλα μέτρα υγιεινής 

και του εμβολιασμού ένα παραπέρα σοβαρό μέτρο για να εξεσφαλιστεί 

με σιγουριά, για όλους η καθημερινότητα στα σχολεία με τον τρόπο του 

εναλλακτικού μοντέλου.  

 

Γι αυτό το λόγο σήμερα η παράκληση μου σε σας: Στηρίξτε τις 

διαγνωστικές αυτοεξετάσεις στο σχολείο και ενθαρρύνεται τα παιδιά σας 

να πάρουν μέρος σ` αυτές. Αυτές οι εξετάσεις δεν προσφέρουν σιγουριά 

μόνο στο σχολείο αλλά και στις οικογενειές σας.  

 

Τις επόμενες ημέρες τα σχολεία θα σας ενημερώσουν με τις απαραίτητες 

οδηγίες για την σωστή διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ. Παραπέρα 

οδηγίες αν σας ενδιαφέρουν,  μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Υπουργείου παιδείας www.schulministerium.nrw/selbsttests. 

Πληροφορίες για την σχολική λειτουργία σε περίοδο κορονοϊού θα 

http://www.schulministerium.nrw/
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ανακοινώνονται επίσης συνέχεια στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Υπουργείου. 

 

Η τοπική κυβέρνηση θα παρακολουθεί λεπτομερώς τις επόμενες ημέρες 

και εβδομάδες την παραπέρα εξέλιξη της πανδημίας. Επίσης, όπως 

πάντα, είναι απαραίτητο να αξιολογούμε την κατάσταση εκ νέου και να 

εφαρμόζουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Σε όλα τα μέτρα προέχει η 

προστασία της υγείας. Επίσης προέχει, να μην χαθεί κανένα παιδί από 

τα μάτια μας, να εξασφαλίσουμε ποιοτικά υψηλά και εφάμιλλα 

απολυτήρια  και να τους δώσουμε την δυνατότητα για παραπέρα 

επιτυχημένη σχολική διαδρομή.  

 

Αυτό όμως δεν θα το πετύχουμε σαν τοπική κυβέρνηση, μόνοι μας. Αυτή 

την κρίση θα την ξεπεράσουμε μόνο με υπεύθυνη αλληλεγγύη. Γι αυτό 

το λόγο σας παρακαλώ, εσάς σαν γονείς, να στηρίξετε το παιδί σας σ` 

αυτές τις περιόδους δοκιμασίας.   

 

Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας και ελπίζω στην κατανόηση σας. 

Παρακαλώ παραμείνετε υγιείς.  

 

Δική σας 

 

 

Yvonne Gebauer 


