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Αλαθνίλσζε 
 

Δθδόζεθε ε ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ΦΕΚ 1859/15-05-2020) 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη: «…Όλωρ εξαιπεηικά και μέσπι ηη λήξη ηος ηπέσονηορ διδακηικού έηοςρ 2019-2020, 

οι ζσολικέρ μονάδερ ηης πρωηοβάθμιας και ηης δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης δύνανηαι να παρέτοσν ζύγσπονη εξ 

αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη, δηλαδή απεςθείαρ μεηάδοζη μαθήμαηορ ζε ππαγμαηικό σπόνο από εκπαιδεσηικό με 

ηη τρήζη καηάλληλων μέζων ηετνολογίας…». 

 Σν ζρνιείν πνπ πεξηγξάθεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνπξγηθή απόθαζε αλήθεη ζην παξειζόλ, θαζώο αλαθέξεηαη ζε 

δηδαθηηθή ώξα παξάδνζεο θαη δηδαθηηθή ώξα εμέηαζεο ηωλ καζεηώλ!!! Σνλίδεη πσο ε ζπζθεπή 

κεηάδνζεο ήρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλε θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθό, αγλνώληαο, 

πξνθαλώο, πσο ν εθπαηδεπηηθόο δελ ζηέθεηαη ζε έλα ζεκείν, αιιά πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ, 

ζπλνκηιώληαο καδί ηνπο, βνεζώληαο ηνπο λα αλαθαιύςνπλ, ελζαξξύλνληάο ηνπο λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο, 

βνεζώληαο ηνπο λα κάζνπλ κέζα από ηα ιάζε ηνπο!!! 

 Αλαθέξεη πσο ν εθπαηδεπηηθόο δηαηεξεί ην δηθαίωκα ζίγαζεο ηεο θωλήο ηωλ καζεηώλ ή αθόκα θαη 

δηαθνπήο ηεο κεηάδνζεο, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Πξνθαλώο νη ζπληάθηεο ηεο θαληάδνληαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό «θαισδησκέλν» λα θάλεη αθίλεηνο κεησπηθή δηδαζθαιία, έρνληαο ζην κπαιό ηνπ όρη ην κάζεκα 

αιιά ηα θνπκπηά πνπ ζα «θόβνπλ» ηνλ ήρν θαη ηελ εηθόλα!!! 

 Αδηαθνξεί γηα ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα, ε νπνία, 

ζε επηθνηλσλία ηεο κε ηε Γ.Ο.Δ., αλαθέξζεθε ζε ζνβαξή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξηωκέλε έθζεζε 

αληηθηύπνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθδνζεί ιόγω ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο πνιππινθόηεηάο ηεο ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ ελόο κήλα, ζηελ θαιύηεξε πεξίπηωζε. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο 

«ζπκπύθλσζε» απηόλ ηνλ ρξόλν θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν εκεξώλ παξνπζίαζε ππνπξγηθή απόθαζε, 

γεγνλόο πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο λα αληηιεθζνύλ πόζν αμηόπηζηε θαη ζνβαξή κειέηε αληηθηύπνπ 

πξαγκαηνπνίεζε… 

 Αδηαθνξεί, επίζεο, γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα πωο, 

πξηλ ηελ νινθιήξωζε ηεο έθζεζεο αληηθηύπνπ θαη ηεο έθδνζεο ππνπξγηθήο απόθαζεο, απαηηείηαη 

δηαβνύιεπζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ γνλέωλ ηωλ καζεηώλ!!! 

Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γλσξίδεη πάξα πνιύ θαιά πσο δελ ππάξρεη πεξίπηωζε λα 

πινπνηεζεί ηίπνηα από όια απηά ζηελ πξάμε, όρη κόλν επεηδή νη ζρνιηθέο κνλάδεο δύλαληαη, ζύκθσλα κε 

ηελ ππνπξγηθή απόθαζε, ή επεηδή θάπνηνη ην εκπνδίδνπλ, όπσο απνθάλζεθε ε Υπνπξγόο Παηδείαο ζηε 

Βνπιή γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα αδηθαηνιόγεηα, αιιά επεηδή ε παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη ε ζύγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα δελ ην εγθξίλνπλ θαη, ζπιιήβδελ, ην απνξξίπηνπλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή ξύζκηζε βξίζθεη ζύζζωκε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα απέλαληη ηεο θαη 

δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ! Αληηιακβαλόκελνη ηελ επζύλε καο απέλαληη 

ζηνπο καζεηέο καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, όπωο θάλνπκε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, έηζη θαη 

ηώξα, ζα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε -κε θάζε δπλαηό ηξόπν- ζην πιεπξό ηνπο!!! 

     Γηα ην Γ.. 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:e-mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:e-mail:%20takisroumpis@yahoo.gr
http://syllogosmakrygiannis.gr/wp-content/uploads/2012/06/ΦΕΚ-1859_2020-ΣΥΓΧΡΟΝΗ-ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΙ-ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.pdf

