
 

 

Θϋμα: «Πρακτικό Συλλόγου Διδαςκόντων για ςυλλογικό απϊντηςη με μη 

εφαρμογό τησ ζωντανόσ αναμετϊδοςησ των μαθημϊτων από τη ςχολικό 

αύθουςα» 

 

Σε ςυνϋχεια τησ απόφαςησ του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με αριθμό Πρωτ. 563/20-5-

2020, ςχετικϊ με τον προγραμματιςμό δρϊςεων απϋναντι ςτο πολυνομοςχϋδιο 

και την τροπολογύα για τη ζωντανό αναμετϊδοςη των μαθημϊτων από τη 

ςχολικό αύθουςα, ςασ αποςτϋλλουμε ςχϋδιο πρακτικού του Συλλόγου 

Διδαςκόντων (Δημοτικών και Νηπιαγωγεύων) που ςυντϊχθηκε ςε ςυνεργαςύα 

με τη νομικό μασ ςύμβουλο Μ.Μ. Τςύπρα. 

Επιςημαύνουμε, για ϊλλη μια φορϊ, πωσ από την τροπολογύα, την 

Υπουργικό Απόφαςη και τισ ςχετικϋσ οδηγύεσ, προκύπτει ξεκϊθαρα ότι η 

ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα εύναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. 

Αυτό, δεν αναιρεύ το γεγονόσ ότι αποτελεύ μεθόδευςη του υπουργεύου 

παιδεύασ να ρύξει την ευθύνη για την υλοπούηςό τησ ςτουσ εκπαιδευτικούσ. 

Ευθύνη και χρϋοσ μασ αποτελεύ η προϊςπιςη τησ παιδαγωγικόσ ςχϋςησ και 

εμπιςτοςύνησ μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, η διαςφϊλιςη των 

προςωπικών δεδομϋνων όλων των εμπλεκομϋνων ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα, η διαφύλαξη τησ ποιότητασ τησ διδαςκαλύασ ςτη βϊςη 

παιδαγωγικών αρχών και ςύγχρονων μεθόδων διδαςκαλύασ, η θωρϊκιςη τησ 
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ψυχοςυναιςθηματικόσ ςτόριξησ των ευϊλωτων κοινωνικϊ και μαθηςιακϊ 

μαθητών μασ με την παρϊλληλη αποτροπό του κινδύνου τησ ϋκθεςόσ τουσ ςε 

πρόςωπα ξϋνα προσ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Η απϊντηςό μασ ςτισ 

μεθοδεύςεισ του υπουργεύου παιδεύασ θα εύναι αποφαςιςτικό και Συλλογικό για 

τη μη υλοπούηςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ, ςε πρώτο επύπεδο, μϋχρι την 

κατϊργηςη τησ τροπολογύασ.  

Επιςημϊνουμε ότι το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. προκειμϋνου να αποτρϋψει την 

εφαρμογό τησ τροπολογύασ και τησ Υ.Α. για τη ζωντανό αναμετϊδοςη των 

μαθημϊτων από τη ςχολικό αύθουςα, θα θϋςει ςε εφαρμογό, με τον πλϋον 

πρόςφορο τρόπο,  απεργύα – αποχό για τη διαδικαςύα, ώςτε να αποτελϋςει το 

δυναμικό μϋςο απϊντηςησ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ, την κατϊλληλη χρονικό 

ςτιγμό που θα χρειαςτεύ να αξιοποιηθεύ. 

Στη βϊςη αυτό το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ ςυναδϋλφουσ, ςτισ 

ςυνεδριϊςεισ των Συλλόγων Διδαςκόντων που θα πραγματοποιηθούν την 

Πϋμπτη 28 και Παραςκευό 29 Μαΐου, να προχωρόςουν ςτη ςυλλογικό λόψη 

αποφϊςεων ςύμφωνα με το ςχϋδιο που ςασ αποςτϋλλουμε, με τισ οπούεσ θα 

δηλώνουν ότι δεν προχωρούν ςτην υλοπούηςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ. 

 

 

  

 


