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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδείασ  

κ. Νίκη Κεραμέωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδείασ 

κ. Σοφία Ζαχαράκη  

3. τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θϋμα : Επικοινωνιακϊ παιχνύδια ςε βϊροσ μαθητών κι εκπαιδευτικών από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ςχετικϊ με την εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, την καταγραφό και 

χορόγηςη Η/Υ  και τη λειτουργύα των ςχολεύων 

 

Σε όλο το χρονικό διάςτημα από την έναρξη τησ αναςτολήσ λειτουργίασ 

των ςχολικών μονάδων, ωσ μέτρο αντιμετώπιςησ τησ εξάπλωςησ του 

θανατηφόρου ιού Covid-19 και μέχρι ςήμερα, αυτό που όλη η κοινωνία 

αναγνωρίζει ωσ πραγματικότητα είναι η τιτάνια προςπάθεια των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι υλοποιούν την επικουρική – υποςτηρικτική 

εκπαιδευτική διαδικαςία τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ και κρατούν 

ζωντανή την πολύτιμη ςχέςη μαθητή – εκπαιδευτικού. 

Η προςπάθεια αυτή αντιμετωπίζει ςειρά προβλημάτων τα οποία, 

έγκαιρα, επεςήμανε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  ςτην πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ένα από τα πιο ςοβαρά προβλήματα είναι η αδυναμία  πρόςβαςησ 

εξαιρετικά μεγάλου αριθμού μαθητών ςε ηλεκτρονικό υπολογιςτή καθώσ και η 

αδυναμία ςύνδεςησ με το διαδίκτυο. 

Προςπαθώντασ να απαντήςει ςτο υπαρκτό αυτό πρόβλημα, η Υπουργόσ 

Παιδείασ δήλωςε ςτισ 8/4/2020 ςτη Βουλή ότι «…ϋχει κατατεθεύ με κατεπεύγουςα 

διαδικαςύα πρόταςη ςυνολικού ύψουσ ϊνω των 20 εκ. € για κϊλυψη μϋςω ΕΣΠΑ δαπανών 

εξοπλιςμού ςχολικών μονϊδων (tablets, laptops)…» καθώσ και ότι «…ιδιώτεσ και 

εταιρεύεσ ϋχουν προβεύ ςε ςημαντικϋσ δωρεϋσ για περαιτϋρω ϊμεςη ενύςχυςη του 



τεχνολογικού εξοπλιςμού προσ όφελοσ τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ. Εξοπλιςμό ο οπούοσ 

εύναι καθ’ οδόν για ςχολεύα όλησ τησ χώρασ.». ενώ παράλληλα ςε αναρτήςεισ 

ιςτοςελίδων που αςχολούνται με τα εκπαιδευτικά ζητήματα διαβάζαμε ςτισ 

3/4/2020 την είδηςη  «Tablet θα δοθούν από το υπουργεύο Παιδεύασ ςε όςουσ μαθητϋσ 

και εκπαιδευτικούσ διαπιςτωμϋνα τα ϋχουν ανϊγκη γι’ αυτό την χρονικό περύοδο που 

πραγματοποιεύται εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα, με απόφαςη τησ υπουργού  Παιδεύασ Νύκησ 

Κεραμϋωσ.» 

Κι ενώ όλα τα παραπάνω δημιουργούςαν, εύλογα, κλίμα ευφορίασ ςτην 

κοινή γνώμη, ςε γονείσ, μαθητέσ και εκπαιδευτικούσ ωσ θετική ςτάςη ςτο 

αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματοσ για διαςφάλιςη ιςότιμησ πρόςβαςησ 

όλων των μαθητών ςτην εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη, το Υπουργείο Παιδείασ 

μέςα από ςειρά αλληλοαναιρούμενων οδηγιών προσ τισ ςχολικέσ μονάδεσ, 

άθελά του αποκάλυπτε ότι όλα τα παραπάνω δεν ήταν παρά ένα 

επικοινωνιακό τέχναςμα, ένασ εμπαιγμόσ τησ κοινωνίασ. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείασ μέςω των Διευθύνςεων 

Εκπαίδευςησ απέςτειλε προσ τισ ςχολικέσ μονάδεσ πέντε (5) διαφορετικέσ 

οδηγίεσ για να ζητήςει την καταγραφή ςτο πληροφοριακό ςύςτημα my school, 

των Η/Υ που έχουν ςτη διάθεςή τουσ για να χρηςιμοποιηθούν ςτην εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςη. Στη ςυνέχεια και ςτο πλαίςιο των εξαγγελιών για 

εξοπλιςμό μαθητών και εκπαιδευτικών με laptop και tablet αποδόθηκε ςε μια 

επίδειξη κάκιςτησ άςκηςησ διοίκηςησ. Στισ 7/4/2020 έςτειλε, αρχικά, πίνακα για 

την καταγραφή αναγκών και ςτη ςυνέχεια «κατεπείγον» έγγραφο  ςτα ςχολεία 

ζητώντασ την καταγραφή των αναγκών αυτών ανά ςχολική μονάδα, δίχωσ να 

θέτει τα απαραίτητα κριτήρια (όπωσ όφειλε) με ςτόχο, όπωσ ανέφερε: «…να 

υπϊρχει ιςότιμη πρόςβαςη ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα από όλουσ αφού πολλού 

εκπαιδευτικού και μαθητϋσ (ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ) εύτε ςε περιοχϋσ με χαμηλό 

κατϊ κεφαλόν Α.Ε.Π., εύτε ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ, εύτε λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ 

τησ χώρασ μασ δεν ϋχουν τη δυνατότητα να ςυμμετϋχουν ςε εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

λόγω ϋλλειψησ βαςικού εξοπλιςμού. Την κατϊςταςη αυτό επιβαρύνει περαιτϋρω το 

γεγονόσ ότι αρκετϋσ οικογϋνειεσ δεν διαθϋτουν επαρκό αριθμό ηλεκτρονικών ςυςκευών 

για χρόςη ςτο διαδύκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού ειςοδόματοσ, πολύτεκνεσ οικογϋνειεσ, 

τηλεργαςύα γονϋων/κηδεμόνων)» . Οι ςχολικέσ μονάδεσ ανταποκρίθηκαν μέςα ςε 

λίγεσ ώρεσ με τον κίνδυνο  οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι 

ςτισ οικογένειεσ των μαθητών  εξ αιτίασ τησ αδυναμίασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. να 

εξαςφαλίςει για όλουσ laptop και tablet.  

Το Υπουργεύο Παιδεύασ, όμωσ, με νϋο ϋγγραφο υπογεγραμμϋνο από τη 

Γενικό Γραμματϋα το πρωύ τησ 9/4/2020 αποκαλύπτεται απολύτωσ αναξιόπιςτο, 

αφού εμπαύζοντασ γονεύσ, μαθητϋσ κι εκπαιδευτικούσ «διευκρινύζει» ότι «…η 

καταγραφό αναγκών εξοπλιςμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιςτών/ςυςκευών αφορϊ 

αποκλειςτικϊ και μόνο ςε ελλεύψεισ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και επ’ ουδενύ φυςικών 



προςώπων (εκπαιδευτικών ό μαθητών)».  Παράλληλα,  οι Διευθύνςεισ Εκπαίδευςησ 

υλοποιώντασ προφορική εντολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. «ορίζουν» τισ ανάγκεσ ςε 

ένα(1) laptop ανά νηπιαγωγείο  και ςε ένα(1) ανά 45-50 μαθητέσ ςε κάθε 

δημοτικό ςχολείο, ενώ τα δημοτικά ςχολεία που είχαν πάρει το «ερμάριο» 

(πρώην ΕΑΕΠ), δεν θα πάρουν απολύτωσ τίποτα. 

Η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εύναι, πλϋον, αμετϊκλητα εκτεθειμϋνη 

και το μόνο που οφεύλει να πρϊξει ωσ ελϊχιςτη ϋνδειξη ςεβαςμού προσ τον 

αγώνα μαθητών κι εκπαιδευτικών μϋςα ς’ αυτό την εξαιρετικϊ δύςκολη 

ςυγκυρύα, εύναι αφού ανακαλϋςει την τελευταύα τησ εγκύκλιο να προχωρόςει 

ϊμεςα ςτην κϊλυψη όλων των υπαρκτών αναγκών ςε laptop ό tablet των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών ώςτε να υπϊρχει ιςότιμη πρόςβαςη όλων 

ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη. 

Οφείλει, επίςησ, να ςταματήςει τισ κάθε είδουσ «προτροπέσ» προσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ για «προαιρετική» υλοποίηςη τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ 

για το χρονικό διάςτημα μέχρι και 15 /4/2010 και μετά την 21η /4 και να μην 

προχωρήςει ςε «διατάξεισ» που θα παραβιάζουν το θεςμοθετημένο πλαίςιο 

λειτουργίασ των ςχολείων όπωσ ορίζεται με το Π.Δ. 79/2017. Στο άρθρο 3 του 

Π.Δ. και ςτην παράγραφο 1 ςτ, αναγράφεται ότι «Τα δημόςια ςχολεύα και 

νηπιαγωγεύα δεν λειτουργούν …από τη Μ. Δευτϋρα μϋχρι και την Παραςκευό τησ 

Διακαινηςύμου». Το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναιρείται ούτε με υπουργικέσ 

αποφάςεισ ούτε με «ςυςτάςεισ» ούτε με το επικίνδυνο παιχνίδι που επιχειρεί η 

πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να παίξει καταφεύγοντασ ςτον κοινωνικό 

αυτοματιςμό. Τονίζουμε προσ την πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι έχει θεςμική 

υποχρέωςη να διαφυλάξει την τήρηςη του Αναλυτικού Προγράμματοσ και την 

ύπαρξη των ενιαύων διδακτικών ςτόχων ανϊ τϊξη. Η λειτουργία του δημόςιου 

ςχολείου δεν είναι προαιρετική και πολλών ταχυτήτων.  

Αυτό ιςχύει και για το πιο πλέον πρόςφατο «πόνημα» τησ Γ.Γ. του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. με ημερομηνία 9/4 όπου μέςω μιασ λογικήσ του παραλόγου λέει ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ ςε ςχέςη με την υλοποίηςη τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ 

ότι μπορούν «να καλύψουν και θϋματα πϋραν των επαναλόψεων τησ ϋωσ ςόμερα 

διδαχθεύςασ ύλησ, κϊνοντασ χρόςη μεθόδων τόςο ςύγχρονησ όςο και αςύγχρονησ 

διδαςκαλύασ. Σημειώνεται, εν τούτοισ, ότι οποιαδόποτε θϋματα καλυφθούν πϋραν τησ 

ύλησ που ϋχει διδαχθεύ ϋωσ την ημερομηνύα αναςτολόσ λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων 

δεν αποτελούν διδακτϋα ύλη παρϊ μόνο εφόςον αυτϊ παραδοθούν και με δια ζώςησ 

διδαςκαλύα ςτην τϊξη μετϊ την επαναλειτουργύα των ςχολεύων.». Μπορούν δηλαδή να 

προχωρήςουν (κατά παρέκκλιςη ακόμα και των οδηγιών του ίδιου του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.) ςε παράδοςη νέασ ύλησ αλλά αν το κάνουν θα χρειαςτεί να 

επαναλάβουν τα ίδια ςτουσ μαθητέσ τουσ δια ζώςησ όταν λειτουργήςουν και 

πάλι τα ςχολεία. Ουδέν ςχόλιο… 



Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και όλοι οι εκπαιδευτικοί τησ Π.Ε. που ςτάθηκαν, 

ςτέκονται και θα ςταθούν όρθιοι ςε αυτή την πρωτόγνωρη κατάςταςη και με 

αίςθημα ατομικήσ και ςυλλογικήσ ευθύνησ από την πρώτη ςτιγμή κρατούν 

«ανοιχτά» τα ςχολεία και ζωντανή την εκπαιδευτική πράξη υλοποιώντασ μαζί 

με τουσ μαθητέσ τουσ με επιτυχία με την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη, καλούμε 

την πολιτική ηγεςία να δείξει την ίδια ςοβαρότητα και το ίδιο αίςθημα ευθύνησ. 

Κυρίωσ και πάνω απ’ όλα ςτο δημόςιο ςχολείο και τουσ μαθητέσ.  

 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 


