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Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας

Τάμπλετ ακούμε και τάμπλετ δεν βλέπουμε στα σχολεία…

Αγαπητοί συνάδελφοι,
έχοντας εισέλθει πλέον στην τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν σε πολλά
επίπεδα.
Ο αγώνας που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους
στα πλαίσια των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν

αποτελούν ομαλή εκπαιδευτική κανονικότητα, συνεχίζεται δίχως την απαραίτητη στήριξη από
την πλευρά της πολιτείας.
Ως Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, απευθύνουμε, για μια ακόμη
φορά, αισθήματα ευγνωμοσύνης σε όλους τους συναδέλφους που με υψηλό το αίσθημα του
καθήκοντος, εργάζονται άοκνα στις δύσκολες κι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, δίνοντας από την
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έναν άνισο αγώνα αλληλεγγύης προς τους μαθητές τους.
Δυστυχώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την υλοποίηση της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία για
έκτακτες περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των σχολείων, ήταν ανύπαρκτος.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προηγούμενης αναστολής
λειτουργίας μέχρι και σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια ώστε να είναι δυνατή η
υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο του μαθητικού δυναμικού, χωρίς
αποκλεισμούς. Τα περίφημα tablet για όλους τους μαθητές έμειναν εξαγγελία. Η κυβέρνηση δεν
διέθεσε κονδύλια για την τεχνολογική υποδομή των σχολείων και την παροχή του
απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν υλοποιήθηκε,
επίσης, το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, παρά τις εξαγγελίες της πολιτικής
ηγεσίας (εκτός εάν ως τέτοιο αντιλαμβάνονται κάποιες οδηγίες του Ι.Ε.Π.).
Αποτέλεσμα της απουσίας σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι η σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση να εφαρμόζεται στα “τυφλά”, επιδεινώνοντας

την ένταση των μαθησιακών

ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών που δεν διαθέτουν εξοπλισμό σε σχέση με όσους διαθέτουν.
Και δεν είναι, δυστυχώς, αυτό το μοναδικό ζήτημα που καθιστά προβληματικό τον σχεδιασμό
του Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού και η μεταφορά του ωρολογίου προγράμματος από τις 14:00 έως τις 17:20
αποκαλύπτει την υποχώρηση του παιδαγωγικά ορθού μπροστά στην αδυναμία του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ταυτόχρονα για
όλες τις βαθμίδες αλλά και η προγραμματισμένη παρακολούθηση του προγράμματος της
εκπαιδευτικής τηλεόρασης από τις 9 το πρωί και στη συνέχεια (έπειτα από το γεύμα τους) της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι και τις 17:20 το απόγευμα φανερώνει έλλειψη
ενδιαφέροντος για τις φυσικές αντοχές των μαθητών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, με βάση την υφιστάμενη
κατάσταση, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει άμεσα σε:

• εξασφάλιση, με ευθύνη και δαπάνη του κράτους, του συνόλου του αναγκαίου τεχνολογικού
εξοπλισμού (laptop ή tablet) για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέριμνα για δωρεάν
και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο επίσης για όλους, αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των Δημόσιων Σχολείων.
• μείωση και αναπροσαρμογή της ύλης για όλες τις τάξεις αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
δεν καλύπτει ολοκληρωμένα τη γνωστική διαδικασία.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, θεωρεί απαραίτητο, όλα τα
προβλήματα που δημιουργούνται σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς να συζητηθούν αναλυτικά σε
συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
την οποία καλούμε να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα αυτό και να μη συνεχίσει να κωφεύει
στις εκκλήσεις για συνάντηση, όπως έπραξε στο διάστημα λειτουργίας των σχολείων.
Καλούμε όσες Διευθύνσεις σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγεία

– Δημοτικά) δεν

ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στην αποτύπωση των αναγκών τους σε τεχνολογικό εξοπλισμό,
να το κάνουν άμεσα. Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανάγκες τους έχουν καλυφθεί από
άλλες πηγές (Δήμος, δωρεές κ.λ.π.) να το δηλώσουν. Είναι επιτακτική η ανάγκη ο Σύλλογος μας
να έχει σαφή και λεπτομερή εικόνα των αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων
ευθύνης μας.
Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οι εκπαιδευτικοί θα σταθούμε δίπλα στους μαθητές και
τις μαθήτριές μας, όπως πράττουμε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας (αλλά και πάντα), με
συναίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης. Δείχνουμε αλληλεγγύη, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινωνία. Παλεύουμε για ανοιχτά σχολεία, με εξασφάλιση όλων
των προϋποθέσεων για ομαλή δια ζώσης λειτουργία. Δίνουμε τη μάχη για δημόσια εκπαίδευση
ισχυρή, αντάξια των ονείρων και των αναγκών των μαθητών μας.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

