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Θϋμα: Για την υλοπούηςη τησ εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ
Έχει γύνει πλϋον ςυνεύδηςη όλων μασ, ότι βριςκόμαςτε ςε όλον τον
πλανότη, και φυςικϊ και ςτη χώρα μασ, αντιμϋτωποι με μια πραγματικότητα
δύχωσ προηγούμενο. Μια πραγματικότητα οδυνηρό όπου, λόγω τησ πανδημύασ
του ιού COVID-19, όχι μόνο απειλούνται η ζωό και η υγεύα όλων μασ αλλϊ
δοκιμϊζεται και η αντοχό τησ κοινωνύασ μασ.
Ωσ Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζοντασ το ςύνολο των εκπαιδευτικών τησ
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ απευθύνουμε αιςθόματα ευγνωμοςύνησ ςε όλουσ
αυτούσ που με υψηλό το αύςθημα του καθόκοντοσ, ςε δημόςιο και ιδιωτικό
τομϋα, εργϊζονται ϊοκνα για το κοινωνικό ςύνολο ςυμβϊλλοντασ ςτην
εξαςφϊλιςη πολύτιμων αγαθών όπωσ εύναι η υγεύα, η αςφϊλεια και η επϊρκεια
ςε βαςικϊ προώόντα.
Στην πρώτη γραμμό αυτόσ τησ μϊχησ, αγωνύζονται όλοι οι εργαζόμενοι
ςτο Εθνικό Σύςτημα Υγεύασ και ςτο Εθνικό Σύςτημα Κοινωνικόσ Φροντύδασ, οι
οπούοι με αυτοθυςύα και αυταπϊρνηςη, ξεπερνώντασ ακόμα και τισ φυςικϋσ
τουσ δυνϊμεισ και με κύνδυνο τησ υγεύασ τησ δικόσ τουσ και των οικογενειών
τουσ, προςφϋρουν ςτον ςυνϊνθρωπο μϋςα ςε ϋνα Δημόςιο ύςτημα Τγεύασ και
Πρόνοιασ που όταν και εύναι εγκαταλειμμϋνο, θύμα των πολιτικών αυτών που
με πρόςχημα την κρύςη υποςτελϋχωςαν και υποχρηματοδότηςαν τισ δημόςιεσ
δομϋσ προςφορϊσ ςτο κοινωνικό ςύνολο.

Οι εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτισ δύςκολεσ κι
ιδιαύτερεσ αυτϋσ ςυνθόκεσ, παλεύουμε από τη δικό μασ ςκοπιϊ με όλεσ μασ τισ
δυνϊμεισ, με αλληλεγγύη προσ τουσ μαθητϋσ μασ και τουσ γονεύσ τουσ που
βιώνουν, πϊρα πολλού από αυτούσ, εξαιρετικϊ δύςκολεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ
αντιμϋτωποι με το φϊςμα τησ ανεργύασ. Δεν ςταματϊμε να ςτηρύζουμε όλα τα
αιτόματα για ϊμεςη λόψη μϋτρων προςταςύασ τησ υγεύασ των μαθητών μασ και
των οικογενειών τουσ, για την ςτόριξη των εργαζομϋνων και των δικαιωμϊτων
τουσ και για ζητόματα που αφορούν ςτισ καθημερινϋσ ανϊγκεσ τουσ, όπωσ η
ςύτιςη των ευϊλωτων μαθητών μασ.
Για το ζότημα τησ υλοπούηςησ τησ εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, ϋχουμε
να παρατηρόςουμε τα παρακϊτω, ςε μια προςπϊθεια να εύμαςτε, πϊνω απ’
όλα ουςιαςτικού προσ όφελοσ των μαθητών μασ:

Εύναι ςαφϋσ ότι η εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, χρηςιμοποιεύται από το
Υπουργεύο Παιδεύασ ςτην προςπϊθεια του να αντιμετωπιςτεύ το μακροχρόνιο
κλεύςιμο των ςχολεύων. Σο πώσ αυτό μπορεύ να εφαρμοςτεύ ουςιαςτικϊ και
ςτην παιδαγωγικό τησ διϊςταςη εύναι ζητούμενο.

Εύναι ξεκϊθαρο ότι πρόκειται για μια επικουρικό-υποςτηρικτικό
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ενταγμϋνη ςτισ ανϊγκεσ που θϋτει το ιδιόμορφο
ϋκτακτο πλαύςιο που ζούμε, διαδικαςύα η οπούα ςε καμύα περύπτωςη δεν
μπορεύ και δεν επιτρϋπεται, επιςτημονικϊ, να υποκαταςτόςει την ουςιαςτικό
και καύρια εκπαιδευτικό διαδικαςύα τησ ςχολικόσ τϊξησ και ζωόσ.
Πραγματοποιεύται ςε επύπεδο ανατροφοδότηςησ και όχι για την κϊλυψη
επιπλϋον ύλησ, ωσ ςυμπληρωματικό εκπαιδευτικό μϋςο και μόνο.

Ωσ Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., τονύςαμε με ανακούνωςό μασ ότι υπϊρχει μια ςειρϊ
προβλημϊτων που ςχετύζονται με τη δυνατότητα πρόςβαςησ των μαθητών ςε
ηλεκτρονικό υπολογιςτό καθώσ και ςύνδεςησ με το διαδύκτυο. Επειδό, όμωσ,
το μϋτρο εύναι απαραύτητο να αγκαλιϊζει το ςύνολο των μαθητών και να μην
δημιουργεύ ρόγμα ςτην ενιαύα μαθηςιακό αντιμετώπιςό τουσ, θα πρϋπει ϊμεςα
η κυβϋρνηςη να φροντύςει για τον εξοπλιςμό με ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ
όλων των οικογενειών που δεν ϋχουν την οικονομικό δυνατότητα να
αποκτόςουν. Εύναι, επύςησ, επιβεβλημϋνο να εξαςφαλιςτεύ ότι όλοι οι μαθητϋσ
θα ϋχουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο, απαραύτητη προώπόθεςη για την εφαρμογό
αςύγχρονων μορφών εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, ακόμα και αν οι
οικογϋνειϋσ τουσ βρύςκονται αντιμϋτωπεσ με οξυμϋνα οικονομικϊ προβλόματα
(που εντεύνονται εξ αιτύασ τησ κατϊςταςησ ςτον ιδιωτικό τομϋα αυτό το
διϊςτημα) τα οπούα δεν τουσ επιτρϋπουν να ανταποκριθούν ςτην εξόφληςη
των ςχετικών λογαριαςμών. Εύναι ευθύνη του υπουργεύου παιδεύασ να βρει
τρόπο να μη μεύνει κανϋνα παιδύ εκτόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ, γεγονόσ, που αν
δε ςυμβεύ, θα ςυμβϊλει ςτην ακόμη μεγαλύτερη αναπαραγωγό τησ κοινωνικόσ
ανιςότητασ.


Επειδό εύναι βϋβαιο ότι, με βϊςη τισ διαμορφωμϋνεσ ςυνθόκεσ, δεν
πρόκειται να αρθούν όλεσ οι παραπϊνω δυςκολύεσ για το ςύνολο των μαθητών,
θα πρϋπει το Τπουργεύο Παιδεύασ να υλοποιόςει μορφϋσ μαζικόσ και απευθεύασ
επικοινωνύασ-ενημϋρωςησ μαθητών και γονιών, προςαρμόζοντασ το
πρόγραμμα τησ Δημόςιασ Σηλεόραςησ (λειτουργύα εκπαιδευτικόσ τηλεόραςησ,
ειδικϊ προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ και Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ,
εκπαιδευτικϊ
ντοκιμαντϋρ,
αξιοπούηςη
παιδικών
και
εφηβικών
κινηματογραφικών ταινιών και θεατρικών παραςτϊςεων κ.ϊ.) και
Ραδιοφωνύασ με βϊςη τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ ανϊ τϊξη και ηλικιακό ομϊδα.

Η εγκύκλιοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ με τισ οδηγύεσ για την υλοπούηςη
τησ αςύγχρονησ εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, που εκδόθηκε ςτισ 20 Μαρτύου,
αναφϋρει ότι «προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά ςυςτήματα, δίκτυα και
εφαρμογέσ που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπωσ για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.» καθώσ και ότι «Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν
ήδη αναπτυχθεί και χρηςιμοποιούνται από τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικούσ για την
ανάγκη τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ, είναι δυνατόν να ςυνεχίςουν να
χρηςιμοποιούνται παράλληλα με όςα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών. Η
επιλογή τησ πλατφόρμασ που θα αξιοποιηθεί έγκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του/τησ
κάθε εκπαιδευτικού».


Εύναι προφανϋσ ότι οι εκπαιδευτικού μπορούν και πρϋπει να
χρηςιμοποιόςουν όποια μϋθοδο θεωρούν πιο πρόςφορη με βϊςη την ϊποψη
που ϋχουν διαμορφώςει για τη λειτουργύα τησ τϊξησ τουσ από την καθημερινό
επαφό τουσ με τουσ μαθητϋσ, κϊτι για το οπούο δεν υπϊρχει ϊλλοσ πιο αρμόδιοσ
να διαπιςτώςει. Από τη ςτιγμό που οι οδηγύεσ καταλόγουν με τη διαπύςτωςη
ότι «Η επιλογή τησ πλατφόρμασ που θα αξιοποιηθεί έγκειται ςτη διακριτική
ευχέρεια του/τησ κάθε εκπαιδευτικού», θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικού μπορούν
να επιλϋξουν μύα ό/και περιςςότερεσ μεθόδουσ όπωσ για παρϊδειγμα: 1.
επικοινωνύα και ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ τουσ μϋςω e-mail, 2. χρόςη του
ιςτολογύου τησ ςχολικόσ μονϊδασ όπου μπορούν να αναρτούν το εκπαιδευτικό
υλικό, 3. τισ πλατφόρμεσ που προτεύνει το Υπουργεύο Παιδεύασ, 4. ςύγχρονη
επικοινωνύα με την τϊξη μϋςω skype, 5. ϊλλουσ τρόπουσ που ενδϋχεται να
ϋχουν εφαρμόςει με βϊςη τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ, τον τύπο ςχολεύο και τον
τόπο λειτουργύασ του.

Σονύζουμε, τϋλοσ, ότι η κατεύθυνςη που δύνεται με τισ οδηγύεσ ώςτε «την
Τρίτη 24/3/2020 να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαραςκευαςτικέσ διαδικαςίεσ που
απαιτούνται για την υλοποίηςη τησ αςύγχρονησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ» εύναι

πρακτικϊ ανεφϊρμοςτη. Κατανοούμε την ανϊγκη επύςπευςησ των διαδικαςιών
αλλϊ θα πρϋπει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου να ξεφύγει από την
επικοινωνιακό διαχεύριςη μιασ τόςο ςοβαρόσ προςπϊθειασ και να ςτραφεύ ςτην
ουςύα και την εκπαιδευτικό παιδαγωγικό διϊςταςη. Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. κϊνει
ςαφϋσ ότι οι εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, για μια ακόμη
φορϊ υπεραςπιζόμενοι τον παιδαγωγικό μασ ρόλο, θα πρϊξουμε ό,τι εύναι

ανθρωπύνωσ δυνατό με τα μϋςα που διαθϋτουμε εμεύσ και οι γονεύσ των
μαθητών μασ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ιςοτιμύα και η ςυμμετοχό όλων ςτη
διαδικαςύα. Σο εκπαιδευτικό κύνημα εδώ και πολλϊ χρόνια αναδεικνύει και ζητϊ
λύςεισ για τα μεγϊλα προβλόματα τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, όπωσ η χρόνια
υποχρηματοδότηςη, η απουςύα διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών, η μη
ϋγκαιρη ςτελϋχωςη των ςχολεύων, οι ελαςτικϋσ ςχϋςεισ εργαςύασ, η
αποδυνϊμωςη των υποςτηρικτικών δομών (και φυςικϊ των ΚΕΠΛΗΝΕΣ), η
ελλιπόσ υλικό και ψηφιακό υποςτόριξη των ςχολεύων και των μαθητών με τα
αντύςτοιχα υλικϊ για τη δυνατότητα και τη χρόςη ψηφιακών εκπαιδευτικών
δραςτηριοτότων.
τη ςημερινό τραγικό ςυγκυρύα εκφρϊζουμε τη βούληςη να
ςυμπαραςταθούμε ςτουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριϋσ μασ, όπωσ πρϊττουμε ςε
όλη τη διϊρκεια τησ οικονομικόσ και τησ προςφυγικόσ κρύςησ, όπου ςταθόκαμε
όχι μόνο παιδαγωγού αλλϊ και εμψυχωτϋσ όλων των παιδιών, με ςυναύςθηςη
τησ κοινωνικόσ μασ ευθύνησ. Δεύχνουμε αλληλεγγύη, αγωνιζόμαςτε όλοι μαζύ
εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ, κοινωνύα. Διεκδικούμε δημόςια εκπαύδευςη
ιςχυρό, αντϊξια των ονεύρων και των αναγκών των μαθητών μασ.
Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.

