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Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας

επιλέγουν να λειτουργούν ως

“βασιλικότεροι του

βασιλέως”, και να αυθαιρετούν σε βάρος των εκπαιδευτικών
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Από την πρώτη στιγμή της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών
μονάδων, οι εκπαιδευτικοί σε άμεση καθημερινή επικοινωνία με μαθητές και
γονείς,

υλοποιούν

την

ανατροφοδοτική

διαδικασία

της

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέθοδο που επιλέγουν ως
καταλληλότερη.
Συγκεκριμένα οι μέθοδοι ου επιλέχτηκαν αφορούν:
1) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),
2) τη χρήση των ιστολογίων των σχολικών μονάδων
3) τη σύγχρονη επικοινωνία με την τάξη τους μέσω ποικίλων πλατφορμών,
4) την αξιοποίηση των ψηφιακών τάξεων και πλατφορμών που προτείνει το
Υπουργείο Παιδείας καθώς και
5) 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.
Τις τελευταίες ημέρες τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

δέχονται

καταγγελίες για αυθαιρεσίες και πιέσεις, μέσα από παράτυπες εντολές και

προφορικές

οδηγίες από

κάποιους

Διευθυντές

που

επιχειρούν

να

αναγκάσουν τους συναδέλφους να υιοθετήσουν «υποχρεωτικά» την χρήση
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αξιοποιήσουν αποκλειστικά
τις πλατφόρμες που προτείνει το Υπουργείο. Ειδικά για την επιβεβλημένη
χρήση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όλοι οι παραπάνω επικαλούνται
τις «παροτρύνσεις» προς αυτή την κατεύθυνση, εκ μέρους της Υπουργού
Παιδείας και της Γενικής Γραμματέως του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά τη διάρκεια των
τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο τις τελευταίες
ημέρες.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. “Ο Περικλής” τονίζει, για μια ακόμη φορά, τα
παρακάτω:
1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών αποτελεί μια επικουρικήυποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και
δεν επιτρέπεται, επιστημονικά, να υποκαταστήσει την ουσιαστική και καίρια
εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής τάξης και ζωής ούτε να χρησιμοποιηθεί
για διδασκαλία νέας ύλης.
2. Η επιλογή των μεθόδων υλοποίησής της είναι της αποκλειστικής ευθύνης
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, με βάση την άποψη που έχουν
διαμορφώσει για τη λειτουργία της τάξης τους από την καθημερινή επαφή
τους με τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες που
έχουν ή δεν έχουν οι μαθητές τους.
3. Οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα παραπάνω, είναι αυτοί που θα επιλέξουν, σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, αν θα υιοθετήσουν την εφαρμογή είτε της
σύγχρονης είτε της ασύγχρονης είτε του συνδυασμού των δύο μεθόδων εξ
αποστάσεως διδασκαλίας.
Υπενθυμίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας μέσω οδηγιών που απευθύνει προς τις σχολικές μονάδες τονίζει:


«Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική
ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού…», «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών/τριών.»


«μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη
από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να
αξιοποιούνται».



«Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη.
Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της επαφής των
μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.»



Σε

σχέση

συναντήσεις
έργου ότι «Οι

των

με

την

υποχρέωση

εκπαιδευτικών

ενημερωτικές

με

συναντήσεις

συμμετοχής
τους
των

στις

συντονιστές

ενημερωτικές
εκπαιδευτικού

εκπαιδευτικών

με

τους/τις

συντονιστές/στριες εκπαιδευτικού έργου έχουν ως στόχο την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να
απευθύνονται στον/στην Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου για θέματα τα
οποία αφορούν στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.»


Σε σχέση, τέλος, με την επιλογή της μεθόδου της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ότι «Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με
σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά».
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καλούμε όσους

επιλέγουν να λειτουργήσουν ως

«βασιλικότεροι του

βασιλέως», και να αυθαιρετούν σε βάρος των εκπαιδευτικών να αναλογιστούν ότι
οι ενέργειές τους ενέχουν τον κίνδυνο να τινάξουν 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. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” δηλώνει ότι:

θα

παρέμβει δυναμικά σε κάθε απόπειρα αυθαιρεσίας, σκόπιμης

παρερμηνείας εγκυκλίων και καταστρατήγησης του ελεύθερου παιδαγωγικού
ρόλου των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων, καλύπτοντάς τους
πλήρως στον αγώνα τους για την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης
στους μαθητές τους και σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα επιλογής, της πιο πρόσφορης σε αυτούς
μεθόδου, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία είναι ένα
εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές/τριες μας την επαφή τους με την
εκπαιδευτική διαδικασία στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς
όμως σε καμιά περίπτωση να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης
εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να φροντίσει άμεσα να άρει
όλα τα προβλήματα, που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την προσπάθειά των
εκπαιδευτικών στο έργο τους και να τους ενισχύσει έμπρακτα στον αγώνα που
δίνουν όλο αυτό το διάστημα για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο και τους
μαθητές τους.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

