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 Π.Ε.Κ.Ε.. Αηηηθήο 

 

   

Αλαθνίλσζε 
 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο/ηηο 

πληνληζηέο/ζηξηεο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., νη ζπλαληήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, εθόζνλ ην θξίλνπλ 

απαξαίηεην, λα απεπζύλνληαη ζηνλ/ζηελ πληνληζηή/ηξηα Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ γηα ζέκαηα ηα νπνία 

αθνξνύλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
 

Σνλίδνπκε, γηα κηα αθόκα θνξά, όηη ε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ζύκθωλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., πινπνηείηαη από θάζε εθπαηδεπηηθό είηε κε ζύγρξνλεο είηε κε αζύγρξνλεο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο είηε ζπλδπαζηηθά. Επίζεο, κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ, ήδε, αλαπηπρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια, ελώ 

θαη ε επηινγή ηεο πιαηθόξκαο είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε νύηε λα θαιύςεη ηε 

δηδαθηέα ύιε. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί, εθείλα ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ, γηα ηνπο δηθνύο ηνπο ιόγνπο, αζθνύλ πηέζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γηα ηελ 

ππνρξεωηηθή εθαξκνγή ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο, λα ηνπο αθήζνπλ απεξίζπαζηνπο λα θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο, όπωο θάλνπλ, από ηελ πξώηε ζηηγκή, εξγαδόκελνη αηέιεηωηεο ώξεο κε ηα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ, ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε ζπγθπξία γηα ηε ρώξα καο, πξνζπαζώληαο, κε θάζε 

πξόζθνξν ηξόπν θαη κέζν, λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όιωλ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα πξνζπεξάζνπλ ηηο αληζόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, λα θξαηήζνπλ δωληαλή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εθηηκώληαο ηε 

κνλαδηθόηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αγλνώληαο ηνπο επηθνηλωληαθνύο ηαθηηθηζκνύο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Κακηά πίεζε θαη θακηά δηνηθεηηθή απζαηξεζία δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή! 

 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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