
 

Κλειςτά ςχολεία λόγω χιονιά! 

 Ακωράκιςτα ςχολεία απζναντι ςε φυςικά φαινόμενα και πανδθμία! 

 Η τθλεκπαίδευςθ δεν είναι το φάρμακο δια πάςα νόςο! 

Τα ςχολεία, ςε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ χϊρασ, κλείνουν και πάλι λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, αυτι τθ 

φορά. Με κερμοκραςίεσ υπό το μθδζν, το ςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ για μάκθμα με ανοιχτά 

παράκυρα, αφοφ κανζνα άλλο μζτρο δεν ζλαβε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ, αποδεικνφεται 

ανζκδοτο.  

Πρώτα ο κορωνοϊόσ, τώρα ο καιρόσ! Τα ςχολεία ακωράκιςτα, με απαρχαιωμζνεσ ι ανφπαρκτεσ 

υποδομζσ, με πολυπλθκείσ τάξεισ, με ελλιπι κακαριότθτα, χωρίσ μαηικά τεςτ, χωρίσ εμβολιαςμό των 

εκπαιδευτικϊν αδυνατοφν, παρά τθν φιλότιμθ προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν, να αντιμετωπίςουν τισ 

ζκτακτεσ και πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ που ηοφμε.  

Υπουργείο Παιδείασ, Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ και Διμοι, αιφνιδιάηουν και πάλι γονείσ και μακθτζσ, 

κάνουν πειράματα, ανακοινϊνοντασ τθν τελευταία ςτιγμι το κλείςιμο των ςχολείων, χωρίσ να 

παίρνουν κανζνα άλλο μζτρο για τθ λειτουργία των ςχολείων με υγιεινι και αςφάλεια.  

Το μόνο μζτρο που ανακοίνωςε θ κυβζρνθςθ είναι…  τι άλλο; Τθλεκπαίδευςθ για τα ςχολεία που 

κλείνουν ςτο όνομα των «ζκτακτων ςυνκθκών».  

Η κυβζρνθςθ αντί να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ προςπακεί να κρυφτεί πίςω από τθ λεγόμενθ 

«τθλεκπαίδευςθ», που οφτωσ ι άλλωσ κινείται ςε «βαρομετρικά χαμθλά» ςε ςχζςθ με τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ. Δε κα δεχτοφμε καμία προςπάκεια κακιζρωςθσ τθσ τθλεκπαίδευςθσ εκτόσ 

πανδθμίασ ςτο όνομα των όποιον «ζκτακτων ςυνκθκϊν». Σιμερα είναι ο καιρόσ , αφριο κα είναι θ 

αδυναμία του κράτουσ να ςτείλει εκπαιδευτικοφσ ςε μια ςειρά περιοχζσ.  

Οι εκπαιδευτικοί από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ πανδθμίασ και χωρίσ καμιά ςτιριξθ από το Υπουργείο 

Παιδείασ δϊςαμε τον καλφτερό μασ εαυτό και ςτθρίξαμε τουσ μακθτζσ μασ με όλουσ τουσ τρόπουσ. 

Αξιοποιιςαμε τθν τθλεκπαίδευςθ ςτον αγώνα για να μείνει ανοιχτι θ παιδαγωγικι ςχζςθ μασ με 

τουσ μακθτζσ. Η αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν μζςων ιταν ο μόνοσ τρόποσ ϊςτε να είμαςτε κοντά 

ςτουσ μακθτζσ μασ για αρκετοφσ μινεσ μιασ και θ κυβζρνθςθ και το Υπ. Παιδείασ δεν ζπαιρναν (και 

ακόμα δεν παίρνουν) μζτρα, ϊςτε τα ςχολεία να είναι ανοιχτά και αςφαλι. Δε κα δεχτοφμε, όμωσ,  θ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία να γίνεται λάςτιχο ςτο όνομα των "ζκτακτων ςυνκθκών" κατά το δοκοφν!  

Τζλοσ, κζλουμε να ρωτιςουμε τουσ «φωςτιρεσ» του Υπ. Παιδείασ, τι κα γίνει με τουσ χιλιάδεσ 

εκπαιδευτικοφσ που χρθςιμοποιοφςαν τον εξοπλιςμό των ςχολικϊν μονάδων για τθν τθλεκπαίδευςθ; 

Αφριο εκείνουσ δε κα τουσ πιάςουν τα καιρικά φαινόμενα; Ποιοσ μπορεί να εγγυθκεί ότι κα 

μετακινθκοφν με αςφάλεια, προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτα μζςα τθσ τθλεκπαίδευςθσ;  Σοβαρά 



ερωτιματα προκφπτουν για το τι κα γίνει με τουσ μακθτζσ, ειδικά των πιο μικρϊν θλικιϊν. Τι κα γίνει 

χωρίσ «ειδικι άδεια» για όλουσ τουσ γονείσ; 

Το Υπουργείο Παιδείασ εδϊ και τϊρα να ςταματιςει αυτζσ τισ παλινωδίεσ. Να εξαςφαλίςει όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των μακθτϊν. Οι ευκφνεσ για τισ ελλείψεισ και τα 

κενά ςτθ μόρφωςθ των μακθτϊν δεν κρφβονται πίςω από τθν τθλεκπαίδευςθ!  

Η εκπαίδευςθ και οι μακθτζσ δεν είναι κόςτοσ όπωσ μασ λογαριάηουν. Να παρκοφν άμεςα μζτρα και 

για τθν προςταςία από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, για τθν αςφάλεια και υγιεινι ςτα ςχολεία! 

Καλοφμε το Υπουργείο Παιδείασ να αποςφρει όλεσ τισ νομοκετικζσ διατάξεισ που γενικεφουν τθν 

τθλεκπαίδευςθ εκτόσ πανδθμίασ, ςτο όνομα των ζκτακτων αναγκϊν. Να αποςφρει τισ οδθγίεσ περί 

υποχρεωτικισ τθλεκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία που κλείνουν λόγω καιροφ. Οι εκπαιδευτικοί μζςα από 

τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να αποφαςίςουν για τθν κάλυψθ των χαμζνων διδακτικϊν ωρϊν.  

Απαιτοφμε από τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να πάρουν κζςθ για το ςοβαρό αυτό ηιτθμα! 

Ακινα, 14-2-2021 


