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Θέμα: Για τισ πιέςεισ που αςκούνται προσ τουσ εκπαιδευτικούσ ςτην κατεύθυνςη 

υιοθέτηςησ τησ ςύγχρονησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ ωσ επιβεβλημένησ 

 

 Από την πρώτη ςτιγμό τησ αναςτολόσ λειτουργύασ των εκπαιδευτικών 

μονϊδων, οι εκπαιδευτικού εύναι αυτού που ςε ϊμεςη καθημερινό επικοινωνύα με 

μαθητϋσ και γονεύσ, υλοποιούν την ανατροφοδοτικό διαδικαςύα τησ εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςησ με κϊθε πρόςφορο μϋςο και με τη μϋθοδο που επιλϋγουν ωσ 

καταλληλότερη. Αφιερώνοντασ απεριόριςτο αριθμό ωρών προςωπικόσ εργαςύασ, 

πϋραν τησ υπηρεςιακόσ τουσ υποχρϋωςησ, παρϊ τα πολλϊ προβλόματα όπωσ η 

ϋλλειψη ψηφιακών υποδομών, υλικών αλλϊ και το επιβαρυμϋνο και «αδύναμο» 

ςχολικό δύκτυο, καταφϋρνουν μϋςω e-mail,  με χρόςη των ιςτολογύων των ςχολικών 

μονϊδων όπου αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό, με ςύγχρονη επικοινωνύα με την τϊξη 

τουσ μϋςω ποικύλων πλατφορμών, με αξιοπούηςη των ψηφιακών τϊξεων και 

πλατφορμών που προτεύνει το Υπουργεύο Παιδεύασ καθώσ και με πολλούσ ακόμη 

τρόπουσ που υιοθετούν από κοινού με τη μαθητική κοινότητα με βάςη τισ ιδιαίτερεσ 

ςυνθήκεσ, τον τύπο ςχολείου και τον τόπο λειτουργίασ του, να αποτελούν το 

μοναδικό ςτήριγμα των μαθητών τουσ ςτη μαθηςιακή διαδικαςία μέςα ςε αυτήν την 

εξαιρετικά δύςκολη ςυγκυρία.  



 Αυτό η ςυγκινητικό προςπϊθεια, που εςχϊτωσ ςυναντϊ την αναγνώριςη και 

ςτισ δηλώςεισ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υπουργεύου Παιδεύασ, δυναμιτύζεται, 

δυςτυχώσ, από τισ, όλο και αυξανόμενεσ, αυθαιρεςύεσ ςτελεχών τησ διοικητικόσ 

πυραμύδασ τησ εκπαύδευςησ. Τισ τελευταύεσ ημϋρεσ ολοϋνα πληθαύνουν οι καταγγελύεσ 

που δϋχεται το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για πιέςεισ, μέςα από παράτυπεσ εντολέσ και 

προφορικέσ οδηγίεσ  που επιχειρούν να αναγκϊςουν τουσ ςυναδϋλφουσ να αξιοποιούν 

μόνο τισ πλατφόρμεσ αςύγχρονησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ του Υπουργεύου αλλϊ 

και να υιοθετόςουν «υποχρεωτικϊ» τη χρόςη τησ ςύγχρονησ εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςησ. Ειδικϊ για την επιβεβλημϋνη χρόςη τησ ςύγχρονησ τηλεκπαύδευςησ όλοι 

οι παραπϊνω επικαλούνται τισ «παροτρύνςεισ» προσ αυτή την κατεύθυνςη, εκ μέρουσ 

τησ Υπουργού Παιδείασ και τησ Γενικήσ Γραμματέωσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατϊ τη διϊρκεια των 

τηλεδιαςκϋψεων που πραγματοποιούνται από το Υπουργεύο τισ τελευταύεσ ημϋρεσ. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τονύζει, για μια ακόμη φορϊ, τα παρακϊτω: 

 Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη των μαθητών αποτελεί μια επικουρική-

υποςτηρικτική εκπαιδευτική διαδικαςία. 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. 

 Η επιλογή των μεθόδων υλοποίηςήσ τησ είναι τησ αποκλειςτικήσ ευθύνησ των 

εκπαιδευτικών τησ ςχολικήσ μονάδασ, 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 δεν ϋχουν οι μαθητϋσ τουσ.  

 Οι εκπαιδευτικού, με βϊςη τα παραπϊνω, εύναι αυτού που θα επιλϋξουν, ςε 

επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ, αν θα υιοθετόςουν την εφαρμογό εύτε τησ 

ςύγχρονησ εύτε τησ αςύγχρονησ εύτε του ςυνδυαςμού των δύο μεθόδων εξ 

αποςτϊςεωσ διδαςκαλύασ. 

Αλλά και η ίδια η ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ μέςω οδηγιών που απευθύνει 

προσ τισ ςχολικέσ μονάδεσ τονίζει: 

 «Η επιλογό τησ πλατφόρμασ που θα αξιοποιηθεύ ϋγκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια 

του/τησ κϊθε εκπαιδευτικού…», «Οι εκπαιδευτικού μπορούν να δομόςουν την εξ 



αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη ςύμφωνα με την κρύςη τουσ και τισ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ των μαθητών/τριών.» 

  «μϋθοδοι και εργαλεύα που τυχόν ϋχουν αναπτυχθεύ και αξιοποιούνται όδη από τα 

ςχολεύα και τουσ εκπαιδευτικούσ, εύναι δυνατόν να ςυνεχύςουν να αξιοποιούνται». 

 «Η εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα δεν υποκαθιςτϊ το μϊθημα ςτην τϊξη. Στόχοσ δεν 

εύναι η κϊλυψη τησ διδακτϋασ ύλησ, αλλϊ η διατόρηςη τησ επαφόσ των μαθητών με 

τη μαθηςιακό διαδικαςύα.»  

 Σε ςχέςη με την υποχρέωςη ςυμμετοχήσ ςτισ ενημερωτικέσ ςυναντήςεισ των 

εκπαιδευτικών με τουσ ςυντονιςτέσ εκπαιδευτικού έργου ότι «Οι ενημερωτικϋσ 

ςυναντόςεισ των εκπαιδευτικών με τουσ/τισ ςυντονιςτϋσ/ςτριεσ εκπαιδευτικού 

ϋργου ϋχουν ωσ ςτόχο την υποςτόριξη των εκπαιδευτικών για την υλοπούηςη τησ 

εξ αποςτϊςεωσ αςύγχρονησ εκπαύδευςησ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, 

εφόςον το κρίνουν απαραίτητο, να απευθύνονται ςτον/ςτην Συντονιςτό/τρια 

Εκπαιδευτικού Έργου για θϋματα τα οπούα αφορούν ςτην υποςτόριξη τησ 

μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.» 

 Σε ςχέςη, τέλοσ, με την επιλογή τησ μεθόδου τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 

ότι «Η διαδικαςύα υλοποιεύται από κϊθε εκπαιδευτικό είτε με ςύγχρονεσ, είτε με 

αςύγχρονεσ μεθόδουσ διδαςκαλίασ, είτε ςυνδυαςτικά». 

Είναι, επομένωσ, εξαιρετικά προβληματική και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η 

διφορούμενη ςτάςη μελών τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. που, αν μη τι άλλο, 

οφείλει να είναι ςυνεπήσ προσ τισ γραπτέσ οδηγίεσ που απευθύνει προσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ (εύναι ϊλλωςτε ςαφϋσ ότι η χρηςτό διούκηςη αςκεύται μόνο με 

γραπτϋσ και όχι με προφορικϋσ εντολϋσ). Η ςτάςη αυτή δίνει τη δυνατότητα ςε 

«ςτελέχη» τησ εκπαίδευςησ που αποδεικνύονται «βαςιλικότερα του βαςιλέωσ», να 

αυθαιρετούν ςε βάροσ των εκπαιδευτικών που αγωνύζονται να κρατόςουν όρθια τη 

δημόςια εκπαύδευςη ςε μια εξαιρετικϊ δύςκολη ςυγκυρύα κι ενέχει τον κίνδυνο να 

τινάξει ςτον αέρα ένα πολύτιμο, για την δημόςια εκπαίδευςη επίτευγμα, την 

αλληλεγγύη μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων ςτην κοινή προςπάθεια να 

διατηρηθεί ζωντανή η εκπαιδευτική διαδικαςία ςτην παρούςα κρίςη τησ πανδημίασ 

που κρατάει κλειςτά τα ςχολεία. 



Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με υψηλό αύςθημα ευθύνησ ϋναντι του κοινωνικού ςυνόλου, 

ιδιαύτερα ςε αυτϋσ τισ κρύςιμεσ ςτιγμϋσ, εύναι ϋτοιμο να παρϋμβει δυναμικϊ ςε κϊθε 

απόπειρα καταςτρατόγηςησ του ελεύθερου παιδαγωγικού  ρόλου των εκπαιδευτικών 

και του ςυλλόγου διδαςκόντων, καλύπτοντϊσ τουσ πλόρωσ ςτον αγώνα τουσ για την 

παροχό τησ καλύτερησ δυνατόσ εκπαύδευςησ ςτουσ μαθητϋσ τουσ και ςε αυτόν την 

κρύςιμη ςυγκυρύα.  

Καλούμε την πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να φροντίςει να άρει όλεσ τισ ανιςότητεσ 

μεταξύ των μαθητών, που καθιςτούν εξαιρετικϊ δυςχερό την προςπϊθειϊ τουσ 

(παροχό Η/Υ, πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο, δημιουργύα κεντρικόσ πλατφόρμασ ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού, ατϋλεια για τον τηλεφωνικό αριθμό κλόςησ για την πρόςβαςη 

ςτισ πλατφόρμεσ τησ ςύγχρονησ τηλεκπαύδευςησ…) διαςφαλύζοντασ την ιςότιμη 

ςυμμετοχό όλων και να ενιςχύςει έμπρακτα τουσ εκπαιδευτικούσ ςτον αγώνα 

ςτήριξησ του δημόςιου ςχολείου και των μαθητών του. 

 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 


