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Αλαθνίλσζε 
 

ην ΦΕΚ 3882/2020 «Παξνρή ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021» 

αλαθέξεηαη όηη: «Όλωρ εξαιπεηικά, μέσπι ηη λήξη ηος διδακηικού έηοςρ 2020-2021 και εθόζον παπαμένει ο 

κίνδςνορ διαζποπάρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, οι ζσολικέρ μονάδερ ηηρ ππωηοβάθμιαρ και ηηρ δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ςποσπεούνηαι να παπέσοςν ζύγσπονη εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη ζε μαθηηέρ πος δεν δύνανηαι να 

παπακολοςθήζοςν με θςζική παποςζία ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία.». 

 

Μεηαμύ ησλ άιισλ πξνβιέπεηαη ε ηαπηόρξνλε δηδαζθαιία ζε καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα κε 

θπζηθή παξνπζία θαη ζε καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ εμ απνζηάζεσο. Η ζπγθεθξηκέλε 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. Η 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. Ηιίνπ θαεηλόηεξνλ όηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε δηαρείξηζε κέζα ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, ησλ όπνησλ δεηεκάησλ πξνθύπηνπλ, θαη κόλν ζε απηέο. 
 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γλσξίδεη πάξα πνιύ θαιά πσο δελ πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί ε 

δσληαλή αλακεηάδνζε ησλ καζεκάησλ από ηε ζρνιηθή αίζνπζα, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε, 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 ησλ πεξηπηώζεσλ! 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ 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, δελ ζα αθήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 

γίλεη ζέακα πξνο ηέξςηλ ηνπ «θηινζεάκνλνο ηειενπηηθνύ θνηλνύ». 
 

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 ην ζρέδην πξαθηηθνύ ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. (επηζπλάπηεηαη), κε ην νπνίν αλαδεηθλύνληαη ηα ηεξάζηηα παηδαγσγηθά 

δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε δσληαλή αλακεηάδνζε ησλ καζεκάησλ κέζα από ηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη 

ηεθκεξηώλεηαη ε κε εθαξκνγή ηεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 
 

   

    Γηα ην Δ.. 
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