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Αλαθνίλσζε 
 

Με εθπξόζεζκε ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζύινπ «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας», ε νπνία, ιίγεο ώξεο (!!!) κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο, έγηλε 

λόκνο ηνπ θξάηνπο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα κε θπζηθή παξνπζία θαη ζε καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ εμ απνζηάζεσο. 
 

Ζ δηδαθηηθή πξάμε είλαη δηαδηθαζία-ζρέζε αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ ζε έλα αλνκνηνγελέο 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε παηδηά από δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξώκαηα, κε 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, κε δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε 

δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα, παηδηά πεξηζζόηεξν επάισηα ζηε δεκόζηα έθζεζε. Ζιίνπ θαεηλόηεξνλ όηη απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε δηαρείξηζε κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ησλ όπνησλ δεηεκάησλ πξνθύπηνπλ, θαη κόλν ζε απηέο. 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο αλακεηάδνζεο ησλ καζεκάησλ θαλεξώλεη «άγλνηα» ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο γηα απηνύο πνπ ηελ εκπλεύζηεθαλ, ελ πξνθεηκέλσ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.. Μηα 

πνιηηηθή εγεζία πνπ δείρλεη λα αγλνεί ηε δηαδξαζηηθή ζρέζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζρέζε εκπηζηνζύλεο καζεηή-

εθπαηδεπηηθνύ, ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη ηνλ απζνξκεηηζκό ηεο ηάμεο, κηα πνιηηηθή εγεζία πνπ 

αδηαθνξεί γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πεξηθξνλεί ηνλ δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. 
 

Δπίζεο, ε ςεθηζζείζα δηάηαμε ζέηεη δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ-

καζεηώλ, θάηη πνπ ε Τπνπξγόο Παηδείαο πξνζπάζεζε λα πξνζπεξάζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηε 

Βνπιή, ππνζηεξίδνληαο όηη ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 

Υαξαθηήξα, ρσξίο, όκσο, λα θαηαζέζεη θάπνην ζρεηηθό έγγξαθν. 
 

Μαο αθήλνπλ παγεξά αδηάθνξνπο ηα θιελαθήκαηα θάπνησλ κίζζαξλσλ ή κε κίζζαξλσλ θνλδπινθόξσλ, 

γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί, από ηελ πξώηε ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, κε ίδηα κέζα θαη πόξνπο, ζηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ, μεπεξλώληαο ηνπο εαπηνύο ηνπο, κε θάζε πξόζθνξν 

ηξόπν θαη κέζν, ρσξίο θακία απνιύησο νπζηαζηηθή ζηήξημε, πξνζπάζεζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζόηηκε 

πξόζβαζε όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζηαζνύλ ζην πιεπξό ηνπο θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. Σν ίδην ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε κε πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη ζε απηέο ηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Θα πξνζηαηεύζνπκε όινπο ηνπο καζεηέο καο είηε απηνύο κε θπζηθή παξνπζία ζηελ ηάμε είηε απηνύο 

ρσξίο θπζηθή παξνπζία ζε απηή, ζα ζηαζνύκε ζην πιεπξό ηνπο -κε θάζε δπλαηό ηξόπν- θαη δελ ζα αθήζνπκε 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη ζέακα πξνο ηέξςηλ ηνπ «θηινζεάκνλνο ηειενπηηθνύ θνηλνύ». 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηε κεζόδεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ζα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αθύξσζε ζηελ πξάμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο, ε νπνία, ζε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 
 

     Γηα ην Γ.. 
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