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Θέμα: Οι εκπαιδευτικοί το μοναδικό ςτήριγμα των μαθητών μασ ςτην 

εξαιρετικά δύςκολη ςυγκυρία 

 

 Μϋςα ςτη δύνη τησ παγκόςμιασ εξϊπλωςησ του ιού COVID-19 τα ςχολεύα  

ςτην Ελλϊδα βρύςκονται ςε αναςτολό λειτουργύασ «μϋχρι νεωτϋρασ» από τισ 11 

Μαρτύου.  Μια πρωτόγνωρη κατϊςταςη για το εκπαιδευτικό ςύςτημα, τουσ 

μαθητϋσ, τισ οικογϋνειϋσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικούσ. Μια πρωτόγνωρη 

κατϊςταςη για όλη την κοινωνύα που αναζητϊ ςταθερό βηματιςμό μϋςα ςε ϋνα 

ρευςτό περιβϊλλον. 

Οι εκπαιδευτικοί ςτισ δύςκολεσ κι ιδιαίτερεσ αυτέσ ςυνθήκεσ, από την 

πρώτη ςτιγμή πράττουν το αυτονόητο, για τουσ ίδιουσ, αλλϊ όχι και δεδομϋνο 

από ϊποψη ψηφιακών υποδομών του ςχολικού δικτύου το οπούο, με ευθύνη 

όλων των κυβερνόςεων των χρόνων τησ κρύςησ,  εύναι ανεπαρκϋσ και αδύναμο 

να αντϋξει μια τόςο μαζικό διαδικαςύα (εύναι πϊνω από 1 εκατομμύριο το 



μαθητικό δυναμικό τησ χώρασ και πϊνω από 150.000 οι εκπαιδευτικού α/θμιασ 

και β/θμιασ εκπαύδευςησ). 

Σε άμεςη καθημερινή επικοινωνία με μαθητέσ και γονείσ, παρέχουν 

υποςτηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και κατευθύνουν τουσ μαθητέσ τουσ ςε μια 

ανατροφοδοτική κι εποικοδομητική, τησ γνώςησ και τησ μάθηςησ, διαδικαςία 

με κάθε πρόςφορο μέςο και μέθοδο που επιλϋγουν ωσ καταλληλότερη με βϊςη 

την ϊποψη που ϋχουν διαμορφώςει για τη λειτουργύα τησ τϊξησ τουσ από την 

καθημερινό επαφό τουσ με τουσ μαθητϋσ λαμβϊνοντασ υπόψη  και τισ τεχνικϋσ 

δυνατότητεσ που ϋχουν ό πιθανϊ δεν ϋχουν οι μαθητϋσ τουσ.   

Σε ςυνεργαςία με τουσ μαθητέσ τουσ μϋςω e-mail,  χρόςη των 

ιςτολογύων των ςχολικών μονϊδων όπου αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό, με 

ςύγχρονη επικοινωνύα με την τϊξη τουσ μϋςω skype, με τισ ψηφιακϋσ τϊξεισ και 

τισ πλατφόρμεσ που προτεύνει το Υπουργεύο Παιδεύασ καθώσ και ϊλλουσ 

τρόπουσ που υιοθετούν από κοινού με τη μαθητικό κοινότητα βϊςη τισ 

ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ, τον τύπο ςχολεύου και τον τόπο λειτουργύασ του, οι 

εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ δαπανώντασ ατϋλειωτεσ ώρεσ 

πϋραν αυτών που εύναι «υποχρεωμϋνοι» και με προςωπικό κόπο ανυπολόγιςτο 

αποτελούν το μοναδικό ςτόριγμα των μαθητών τουσ ςε αυτόν την εξαιρετικϊ 

δύςκολη ςυγκυρύα. 

Υλοποιούν από την πρώτη ςτιγμή, πριν δοθεί η όποια οδηγία από το 

Υπουργείο Παιδείασ, την εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη των μαθητών τόςο 

δυναμικϊ και αποτελεςματικϊ που παύει να αποτελεύ μια επικουρικό-

υποςτηρικτικό εκπαιδευτικό διαδικαςύα (γιατύ αυτό εύναι και ςε καμύα 

περύπτωςη δεν μπορεύ και δεν επιτρϋπεται, επιςτημονικϊ, να υποκαταςτόςει 

την ουςιαςτικό και καύρια εκπαιδευτικό διαδικαςύα τησ ςχολικόσ τϊξησ και 

ζωόσ ούτε να χρηςιμοποιηθεύ για διδαςκαλύα νϋασ ύλησ)  και μετατρϋπεται ςε 

ϋνα εκπαιδευτικό επύτευγμα. Κϊποιοι (διευθυντϋσ και υποδιευθυντϋσ αλλϊ και 

πολλού ακόμη εκπαιδευτικού) βρύςκονται πολλϋσ ώρεσ ςτο ςχολεύο για να 

ανταποκριθούν ςτην ανϊγκη ςτόριξησ των μαθητών όταν η μετακύνηςη εύναι 

ςε αςφυκτικό ϋλεγχο κι ο ςυγχρωτιςμόσ ςε χώρουσ εργαςύασ επικύνδυνοσ.  



Απϋναντι ςε όλη αυτόν την τιτϊνια προςπϊθεια των εκπαιδευτικών, που 

μια ςύγκριςη με το τι γύνεται ςτισ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ αποδεικνύει 

περύτρανα το τι επιτυγχϊνουν καθημερινϊ, το Υπουργείο Παιδείασ 

προςπαθώντασ να προςαρμόςει ϋνα αδύναμο και ελλιπϋσ ψηφιακό ςύςτημα 

ςτισ επιταγϋσ των καιρών, δυςτυχώσ, χϊνει την ουςύα και το μϋτρο, επιδίδεται 

ςε επικοινωνιακή ανάδειξη μιασ ιδανικήσ εικονικήσ πραγματικότητασ με 

εξαγγελίεσ δίχωσ περιεχόμενο και καλλιέργεια υπέρμετρων προςδοκιών που 

αποπροςανατολίζουν την κοινωνία. Το Υπουργείο Παιδείασ οφείλει να πει, 

επιτέλουσ, την αλήθεια. 

 Ότι δηλαδό δεν εύναι καθόλου αυτονόητη και κανόνασ η δυνατότητα 

πρόςβαςησ των μαθητών ςε ηλεκτρονικό υπολογιςτό καθώσ και ςύνδεςησ με 

το διαδύκτυο και θα πρϋπει ϊμεςα να φροντύςει για τον εξοπλιςμό με 

ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ όλων των οικογενειών που δεν ϋχουν την 

οικονομικό δυνατότητα να αποκτόςουν αλλϊ και να εξαςφαλιςτεύ ότι όλοι οι 

μαθητϋσ θα ϋχουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο, απαραύτητη προώπόθεςη για την 

εφαρμογό αςύγχρονων μορφών εξ’ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, ώςτε να μη 

μεύνει κανϋνα παιδύ εκτόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ, γεγονόσ, που αν δε ςυμβεύ, θα 

ςυμβϊλει ςτην ακόμη μεγαλύτερη αναπαραγωγό τησ κοινωνικόσ ανιςότητασ. 

Ότι το Πανελλόνιο Σχολικό Δύκτυο δεν εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθεύ ςτον 

τερϊςτιο φόρτο που δϋχεται καθημερινϊ με αποτϋλεςμα εκπαιδευτικού, 

μαθητϋσ και γονεύσ να περνούν ώρεσ ανούςιασ αναμονόσ μπροςτϊ ςτισ οθόνεσ 

των υπολογιςτών. Ότι οφεύλεται ςτισ ϊοκνεσ προςπϊθειεσ των εκπαιδευτικών 

το γεγονόσ τησ μεγϊλησ ανταπόκριςησ του μαθητικού πληθυςμού ςτην εξ’ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη. 

Αντί όμωσ αναγνώριςησ, παρουςιάζεται όλο και πιο ςυχνά το νοςηρό 

φαινόμενο, οι εκπαιδευτικοί να ςτοχοποιούνται. Η ευθύνη τησ πολιτικήσ 

ηγεςίασ του Υπουργείου είναι τεράςτια αφού ςτο επικοινωνιακό τησ παιχνίδι 

«ληςμονεί» την ανάδειξη του εξαιρετικού ρόλου που διαδραματίζουν, ύςωσ για 

να μην αναδειχθεύ η διαχρονικό εγκατϊλειψό τουσ από τισ κυβερνόςεισ ςτον 

αγώνα ςτόριξησ του δημόςιου ςχολεύου. 



Ωσ αποτϋλεςμα, ολύγιςτοι, αδαεύσ και εμπαθεύσ δημοςιογρϊφοι εθύζουν 

την κοινό γνώμη ςτον κοινωνικό αυτοματιςμό και την υπόδειξη ενόχων, ςε μια 

προςπϊθεια να αυξόςουν τα τηλεοπτικϊ τουσ μερύδια και να ικανοποιόςουν τα 

επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα που εξυπηρετούν, καταφϋρονται με μϋνοσ 

ενϊντια ςτουσ εκπαιδευτικούσ με απρεπεύσ ςυμπεριφορϋσ και χαρακτηριςμούσ 

καθώσ και με επιθϋςεισ επιπϋδου πεζοδρομύου. Είναι προφανέσ ότι δεν τουσ 

ενδιαφέρει η αλήθεια. Ότι δηλαδή οι αςτήρικτοι για χρόνια από την πολιτεία 

και δίχωσ υλικά μέςα και επιμόρφωςη εκπαιδευτικοί, μόνοι τουσ 

επιμορφώνονται δαπανώντασ χρήματα και χρόνο που δεν τουσ περιςςεύουν, 

μέςα από την ατομική τουσ δράςη και τη ςυλλογική τουσ οργάνωςη κρατούν 

όρθιο το δημόςιο ςχολείο και ςτηρίζουν τουσ μαθητέσ των λαΰκών οικογενειών 

ςτον άνιςο αγώνα τουσ για μόρφωςη. Αυτό, προφανώσ, τουσ ενοχλεύ αφού 

τουσ βλϋπουμε απροκϊλυπτα να θεοποιούν οτιδόποτε ιδιωτικό ενϊντια ςε 

οτιδόποτε κοινωνικό και δημόςιο. Δεν θα τουσ αναφϋρουμε ωσ πρόςωπα. Ασ 

αναλογιςτεύ όμωσ η ελληνικό κοινωνύα, που βιώνει την αλόθεια και γνωρύζει 

την προςπϊθεια των εκπαιδευτικών, αν τησ αξύζει να «ενημερώνεται»   από 

τϋτοιου ύφουσ και όθουσ ϊτομα.  

Ωσ Διδαςκαλική Ομοςπονδία Ελλάδασ, ωσ Έλληνεσ εκπαιδευτικοί τησ 

πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ, ςτη ςημερινή εξαιρετικά δύςκολη ςυγκυρία 

ςτηρίζουμε τουσ μαθητέσ και τισ μαθήτριέσ μασ, όπωσ πάντα πράττουμε, με 

ςυναίςθηςη τησ εκπαιδευτικήσ και κοινωνικήσ 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. 

 

   


