
 

16 Μαΐου 2020 

Κοιλοπονοφςε «βουνό» και γζννθςε «ποντίκι»,  
ςε απευκείασ μετάδοςθ μζςω καμερϊν,  

το Υπουργείο Παιδείασ… 
  

Εκδόκθκε θ υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 1859-15/05/2020) με τθν οποία θ Υπουργόσ Παιδείασ 
Νίκθ Κεραμζωσ και θ Υφυπουργόσ Παιδείασ Σοφία Ζαχαράκθ που τθν υπογράφουν, νομίηουν πωσ 
μποροφν να περιςϊςουν το επικοινωνιακό τουσ αφιγθμα, πωσ είναι οι μόνεσ που ενδιαφζρονται 
για τουσ μακθτζσ, αλλά δεν τισ αφινουν να υλοποιιςουν το ζργο τουσ, ομάδεσ οργανωμζνων 
ςυμφερόντων (εκπαιδευτικοί, ςφλλογοι γονζων, πολιτικά Κόμματα, πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, 
κοινωνία). 

Όςο βζβαια και να προςπακοφν είναι αδφνατο να κρφψουν, πωσ όλθ αυτι θ «παράςταςθ» 
ςτικθκε για να αφαιρεκεί θ δυνατότθτα να μθν πλθρϊςουν δίδακτρα, οι γονείσ των μακθτϊν 
που τα παιδιά τουσ φοιτοφν ςε ιδιωτικά ςχολεία και δεν κα πθγαίνουν μετά το άνοιγμα των 
ςχολείων γιατί ζχουν ςυγγενικά πρόςωπα, ςε ευπακείσ ομάδεσ. 

Για αυτόν τον λόγο, εφευρζκθκε θ παγκόςμια πρωτοτυπία τθσ ηωντανισ μετάδοςθσ των 
μακθμάτων από τθ ςχολικι αίκουςα, ζνα εκπαιδευτικό «Big Brother» δθλαδι, ϊςτε τα ιδιωτικά 
ςχολεία να απαιτοφν τθν καταβολι των διδάκτρων ςε αυτοφσ που δεν πθγαίνουν ςχολείο, κακϊσ 
τουσ εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα δικεν παρακολοφκθςθσ. 

Η Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βζβαια ξεκακαρίηει πωσ οι ςχολικζσ μονάδεσ είναι αυτζσ που 
κα αποφαςίηουν εάν κζλουν να εφαρμόςουν τθ ηωντανι μετάδοςθ (…Όλωσ εξαιρετικά και μζχρι 
τη λήξη του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020, οι ςχολικζσ μονάδεσ τησ πρωτοβάθμιασ και τησ 
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ δύνανται να παρζχουν ςφγχρονη εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη, δηλαδή 
απευθείασ μετάδοςη μαθήματοσ ςε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήςη κατάλληλων 
μζςων τεχνολογίασ…), δεν μπορεί να κρφψει τθν αλαηονεία, τθν αςχετοςφνθ και τθν κακεςτωτικι 
αντίλθψθ των δθμιουργϊν τθσ, κακϊσ: 

 Το ςχολείο που περιγράφει, ανικει ςτο παρελκόν κακϊσ αναφζρεται ςε διδακτικι ϊρα 
παράδοςθσ και διδακτικι ϊρα εξζταςθσ των μακθτϊν!!! Τονίηει πωσ θ ςυςκευι 
μετάδοςθσ ιχου κα πρζπει να είναι ςτακερά τοποκετθμζνθ κοντά ςτον εκπαιδευτικό, 
αγνοϊντασ προφανϊσ πωσ ο εκπαιδευτικόσ δεν ςτζκεται ςε ζνα ςθμείο, αλλά 
περιφζρεται ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, ςυνομιλϊντασ μαηί τουσ, βοθκϊντασ τουσ να 
ανακαλφψουν, ενκαρρφνοντάσ τουσ να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ, βοθκϊντασ τουσ να 
μάκουν μζςα από τα λάκθ τουσ!!! 

 Αναφζρει πωσ ο εκπαιδευτικόσ διατθρεί το δικαίωμα ςίγαςθσ τθσ φωνισ των μακθτϊν 
ι ακόμα και διακοπισ τθσ μετάδοςθσ, εάν το κρίνει απαραίτθτο. Προφανϊσ, οι 
«φωςτιρεσ» που δθμιοφργθςαν τθν υπουργικι απόφαςθ, φαντάηονται τον 
εκπαιδευτικό «καλωδιωμζνο» να κάνει ακίνθτοσ μετωπικι διδαςκαλία από τθν ζδρα 
του, ζχοντασ ςτο μυαλό του, όχι το μάκθμα αλλά τα κουμπιά που κα «κόβουν» τον ιχο 
και τθν εικόνα!!! Το μόνο βζβαιο είναι, ότι δεν ζχουν περάςει οφτε ζξω από τθν τάξθ 
ενόσ Δθμοτικοφ ςχολείου και Νθπιαγωγείου! 

 Αδιαφορεί για τισ επιςθμάνςεισ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, θ 
οποία αναφζρκθκε ςτθ επικοινωνία τθσ με τθ ΔΟΕ, ςε ςοβαρι και επιςτθμονικά 



τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ αντικτφπου, θ οποία δεν μπορεί να εκδοκεί λόγω τθσ 
ςοβαρότθτασ και πολυπλοκότθτάσ τθσ ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο τουσ ενόσ 
μθνόσ, ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων. Το Υπουργείο Παιδείασ «ςυμπφκνωςε» τον 
χρόνο και ςε χρονικό διάςτθμα δφο θμερϊν παρουςίαςε υπουργικι απόφαςθ, γεγονόσ 
που δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ να αντιλθφκοφν, πόςο αξιόπιςτθ και ςοβαρι μελζτθ 
αντικτφπου πραγματοποίθςε… 

 Αδιαφορεί επίςθσ για τθν επιςιμανςθ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, 
πωσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ αντικτφπου και τθσ ζκδοςθσ υπουργικισ 
απόφαςθσ, απαιτείται διαβοφλευςθ με τουσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν και των 
γονζων των μακθτϊν!!! 

Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ γνωρίηει πάρα πολφ καλά πωσ δεν υπάρχει 
περίπτωςθ να υλοποιθκεί τίποτα από όλα αυτά ςτθν πράξθ, όχι επειδι κάποιοι το εμποδίηουν 
αλλά επειδι θ παιδαγωγικι επιςτιμθ και θ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα δεν το 
εγκρίνουν. Ο ςτόχοσ τθσ, όμωσ, που ςχετίηεται με όςα παραπάνω αναφζραμε, υπθρετείται και 
αυτό είναι το μόνο που τθν ενδιαφζρει. 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εφαρμόηουμε τθν εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ, θ οποία καμία ςχζςθ δεν ζχει με τισ κάμερεσ ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ πανδθμίασ και κα ςυνεχίςουμε να το κάνουμε κακϊσ αντιλαμβανόμαςτε το χρζοσ 
τθσ ευκφνθσ μασ. 

Σε ότι αφορά ςτθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, είναι βζβαιο πωσ ανοίγονται 
λαμπροί δρόμοι, εφαρμογισ των πρωτότυπων ιδεϊν τθσ περί εκπαιδευτικοφ «Big Brother», ςε 
κακεςτϊτα όπωσ αυτό τθσ Βόρειασ Κορζασ. Μετά τθν αποπομπι τουσ από το Υπουργείο Παιδείασ, 
που από ότι φαίνεται δεν κα αργιςει, με δεδομζνθ τθν ανυπαρξία ςοβαροφ ζργου, είναι πικανό 
να αξιοποιθκοφν ςε τζτοιουσ «εξωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ παραδείςουσ», όπου κανζνασ «κακόσ» 
δεν κα μπορεί να ςταματιςει το ζργο τουσ. 
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