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Αλαθνίλσζε 
 

Με ηελ εγθύθιην 63543/ΓΔ4/27-05-2020 ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. δηαβηβάδνληαη νδεγίεο γηα ηελ 

ηαπηόρξνλε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελόςεη ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γλσξίδεη πάξα πνιύ θαιά πσο δελ πξόθεηηαη λα 

πινπνηεζεί ε δσληαλή αλακεηάδνζε ησλ καζεκάησλ από ηε ζρνιηθή αίζνπζα, όρη επεηδή είλαη 

πξναηξεηηθή, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε, αιιά επεηδή ε παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη ε 

ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηελ απνξξίπηνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

βξίζθεη ζύζζσκε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα απέλαληη ηεο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε θακία 

πεξίπησζε! 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αλακεηάδνζεο ησλ καζεκάησλ θαλεξώλεη άγλνηα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο γηα απηνύο πνπ ηελ εκπλεύζηεθαλ, ελ πξνθεηκέλσ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τ.ΠΑΘ.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. 

 

Επηζεκαίλνπκε όηη ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνινγίαο 

θαη ηεο Τ.Α. γηα ηε δσληαλή αλακεηάδνζε ησλ καζεκάησλ από ηε ζρνιηθή αίζνπζα, ζα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή, κε ηνλ πιένλ πξόζθνξν ηξόπν, απεξγία – απνρή γηα ηε δηαδηθαζία, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ, ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ πιιόγσλ Δηδαζθόλησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα πξαθηηθώλ (Δεκνηηθά & Νεπηαγσγεία) ηνπ Δ.. 

ηεο Δ.Ο.Ε. πνπ ζπληάρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε λνκηθή ζύκβνπιν ηεο Οκνζπνλδίαο, κε ηηο νπνίεο 

ζα δειώλνπλ όηη δελ πξνρσξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

 

 

  Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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