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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, ζε λέα εγθύθιην ηνπ (!!!) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππ’ αξηζκόλ 

Φ8/44778/Δ4/09-04-2020 αλαθέξεη όηι «οι εκπαιδεςηικοί πος αξιοποιούν ηα διαθέζιμα τηθιακά 

επγαλεία εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ, δύλαληαη, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο απηνλνκίαο πνπ παξέρεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα θαιύςνπλ θαη ζέκαηα πέξαλ ησλ επαλαιήςεσλ ηεο έσο ζήκεξα 

δηδαρζείζαο ύιεο, κάνονηαρ σπήζη μεθόδυν ηόζο ζύγσπονηρ όζο και αζύγσπονηρ διδαζκαλίαρ. 

Σημειώνεηαι, εν ηούηοιρ, όηη νπνηαδήπνηε ζέκαηα θαιπθζνύλ πέξαλ ηεο ύιεο πνπ έρεη δηδαρζεί 

έυρ ηην ημεπομηνία αναζηολήρ λειηοςπγίαρ ηυν ζσολικών μονάδυν δελ απνηεινύλ δηδαθηέα ύιε 

παξά κόλν εθόζνλ απηά παξαδνζνύλ θαη κε δηα δώζεο δηδαζθαιία ζηελ ηάμε μεηά ηην 

επαναλειηοςπγία ηυν ζσολείυν». 

Μεηά ηηο αιιειναλαηξνύκελεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηα όζα 

αθνινύζεζαλ γηα ηνλ εμνπιηζκό καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε θνξεηέο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έξρεηαη ην θεξαζάθη ζηελ 

ηνύξηα γηα ηελ θάιπςε ηεο ύιεο. 

Έρνπκε, εμαξρήο, επηζεκάλεη όηη ε ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, σο επηθνπξηθήο-ππνζηεξηθηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα 

δώζεο εθπαίδεπζε νύηε λα θαιύςεη ηε δηδαθηέα ύιε, θάηη ην νπνίν επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. (Εγκύκλιορ Φ8/38091/Δ4/16-03-2020 ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ 

Σποςδών) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζηόρνο είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο επαθήο ησλ καζεηώλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη, επηηέινπο, λα ζηακαηήζεη ηα επηθνηλσληαθά 

παηρληδάθηα. Οη εθπαηδεπηηθνί, από ηελ πξώηε ζηηγκή, μεπεξλώληαο ηνπο εαπηνύο ηνπο, κε 

θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη κέζν, πξνζπαζνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ 

ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηέθνληαη ζην πιεπξό ηνπο θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο, ζε απηέο ηηο δύζθνιεο γηα όινπο καο ζηηγκέο. Επηθνηλσλνύλ καδί ηνπο, ηνπο 

ζηεξίδνπλ, ηνπο εκςπρώλνπλ θαη παξαδίδνπλ καζήκαηα αλζξσπηάο θαη αιιειεγγύεο.  

Οη ζπληάθηεο ηεο αλαθνίλσζεο, πξνθαλώο αγλννύλ ή θάλνπλ πσο αγλννύλ όηη έλα από ηα πην 

ζνβαξά πξνβιήκαηα είλαη ε αδπλακία πξόζβαζεο κεγάινπ αξηζκνύ καζεηώλ ζε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν θαη κηιάλε γηα θάιπςε ύιεο πέξαλ ηεο, κέρξη 

ηώξα, δηδαρζείζαο, ε νπνία, όκσο, πξέπεη λα δηδαρζεί εθ λένπ κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ!!! 

αλ λα κελ έθζαλαλ όια απηά κε «πξνηξνπή» ηνπ Τπνπξγείνπ, ην νπνίν επηκέλεη ζηνπο 

επηθνηλσληαθνύο ηαθηηθηζκνύο, απνζθνπώληαο, ίζσο, θαη ζηνλ θνηλσληθό απηνκαηηζκό, κε 

αλαθνίλσζή ηνπ επηζεκαίλεη όηη «θα δύναηαι να παπέσεηαι ζε πποαιπεηική βάζη εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε όλερ ηιρ βαθμίδερ ηηρ εκπαίδεςζηρ και καηά ηη διάπκεια ηυν δύο επεπσόμενυν 

εβδομάδυν, με εξαίπεζη ηο σπονικό διάζηημα από Μεγάλη Τεηάπηη 15.04.2020 υρ και Τπίηη 

21.04.2020. Το ακπιβέρ πλαίζιο θα οπιζηεί με ζσεηικέρ διαηάξειρ.». 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Δ.79/2017 «Δηαθνπέο, Αξγίεο θαη Ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξ.1, πεξ.ζη, αλαθέξεηαη όηη ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγνύλ, 

κεηαμύ ησλ άιισλ, από ηε Μ. Δεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Δηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο 

Πάζρα). Είλαη απνξίαο άμηνλ, πώο ελλνεί ην Τπνπξγείν, κε ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζή ηνπ, όηη 

ην αθξηβέο πιαίζην ζα νξηζηεί κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο!!! Αθόκα θαη πξσηνεηείο θνηηεηέο ηεο 

λνκηθήο γλσξίδνπλ όηη έλα Πξνεδξηθό Δηάηαγκα κπνξεί λα αλαηξεζεί ή/θαη λα ηξνπνπνηεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Απηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο; ρνιεία πνιιώλ 

θαη δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ; Πξναηξεηηθή ή κε πξναηξεηηθή δεκόζηα εθπαίδεπζε; 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο λα αθήζεη θαηά κέξνο αληηθάζεηο, παιηλσδίεο θαη επηθίλδπλα 

επηθνηλσληαθά ηεξηίπηα θαη λα θξνληίζεη άκεζα, ρσξίο απνθιεηζκνύο, γηα ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 

 

    Γηα ην Δ.. 
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