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Ασύγχρονη και εκτός πραγματικότητας η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. 

Ταλαιπωρία για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 

η εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 
Από τη στιγμή που το Υπουργείο εξήγγειλε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, γιατί 

ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους και πραγματικά θέλουν να τους βοηθήσουν. Όμως, όπως 

ήταν αναμενόμενο, αναδείχτηκαν πάρα πολλά προβλήματα, που έχουν σχέση με τις ελλιπείς 

υποδομές και τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, αποδεικνύεται στην πράξη 

ότι η εξαγγελία της υπουργού για εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελεί κίνηση εντυπωσιασμού. 

Χωρίς υποδομές, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς μαθησιακό υλικό, χωρίς επιμόρφωση δεν μπορεί να 

υπάρξει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Τα τεράστια προβλήματα που αναδείχτηκαν είναι τα παρακάτω: 

 Χιλιάδες συνάδελφοί μας, καθώς και γονείς μαθητών μας, προσπαθούν να δημιουργήσουν 

λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το σύστημα του 

Υπουργείου δε λειτουργεί, “πέφτει” συνεχώς ή  “σέρνεται”. Σε πολλές πόλεις της χωράς υπάρχει 

συνολικό πρόβλημα με τις ταχύτητες σύνδεσης του internet!! 

 Χιλιάδες συνάδελφοι μας που έχουν καταφέρει να εγγραφούν, ουσιαστικά δεν μπορούν να 

δουλέψουν ούτε με τις ασύγχρονες πλατφόρμες, γιατί το σύστημα είναι υπερβολικά αργό ή τους 

«πετάει έξω». Με τη σύγχρονη ούτε λόγος να γίνεται.  

 Καμία πρωτοβουλία δεν έχει παρθεί από το Υπουργείο για τους μαθητές που δεν έχουν τα 

τεχνικά μέσα για την ισότιμη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γρήγορο internet, 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, tablet κ.α.). 

 Καμία πρακτική στήριξη σε εκπαιδευτικούς που, κλεισμένοι στα σπίτια τους, έχουν και οι 

ίδιοι παιδιά σε σχολική ηλικία ή συζύγους που δουλεύουν εξ αποστάσεως. Αλήθεια, πόσα μέλη 

μιας οικογένειας μπορούν να μοιραστούν έναν υπολογιστή; 

 Πολλοί εκπαιδευτικοί στερούνται τον επιπλέον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως κάμερες, 

μικρόφωνα, ψηφιακές γραφίδες κ.α., με συνέπεια να αδυνατεί να συμμετέχει στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει και για αρκετούς μαθητές, καθώς η χρήση κινητού 

τηλεφώνου δεν είναι και η προϋπόθεση για την παρακολούθηση ενός τέτοιου μαθήματος. 

 Επιπλέον, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό συνολικά, είτε είναι ελλιπέστατο, είτε δεν 

υπάρχει κάποια προεπιλογή-οργάνωση από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος. 

 Εκεί που φοιτούν παιδιά μεταναστών και προσφυγόπουλα υπάρχουν επιπλέον ιδιαίτερες  

δυσκολίες, για τις οποίες πρέπει το Υπουργείο να βρει άμεση και εφαρμόσιμη λύση!  
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Αν ακούει κάποιος στο Υπουργείο, επαναλαμβάνουμε ότι εδώ και τώρα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:  

 Να εξασφαλιστούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέσα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, 

ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δωρεάν σύνδεση γρήγορου 

internet για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εξασφάλιση Η/Υ για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

 Δημιουργία κεντρικής ομάδας τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, που θα 

στηρίζει τους εκπαιδευτικούς σε σταθερή βάση. 

 Δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Διδακτικού Υλικού από το Υπουργείο, στην 

οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και θα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες και ύλη για όλες τις ηλικίες.  

 Λειτουργία εκπαιδευτικών καναλιών, που θα προβάλλουν προγράμματα ειδικά για μαθητές 

όλων των ηλικιών, και θα περιλαμβάνουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα που θα σχετίζονται με τα σχολικά αντικείμενα και με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. 

 Ξεκάθαρη οδηγία  από το Υπουργείο,  ότι εναλλακτικά και βοηθητικά οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα μέσα, π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες σχολικών 

μονάδων κ.α. στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τους μαθητές.  

 Εδώ και τώρα έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στην Παιδεία, ώστε 

όλες οι σχολικές μονάδες, όλα τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, να έχουν τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ισότιμη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο να σταματήσει να δίνει “ευχολόγια” για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, να σταματήσει, στο όνομα της “ατομικής ευθύνης”, να φορτώνει 

τα προβλήματα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Την ίδια 

στιγμή που στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης και της πανδημίας δίνει εκατοντάδες 

εκατομμύρια ζεστό χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις, απαξιώνει προκλητικά το δημόσιο σχολείο, 

τις υποδομές και τους εκπαιδευτικούς. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα ανεχτούν, για άλλη μια φορά, οι παραλείψεις και οι 

δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στη δημόσια εκπαίδευση και για τις οποίες ευθύνεται 

το υπουργείο, να αποδοθούν στη δήθεν δική τους τεμπελιά, απροθυμία ή ανεπάρκεια.  

Για μια ακόμα φορά, το μεγάλο βάρος της υπεράσπισης του μορφωτικού αγαθού, της 

στήριξης των μαθητών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, το σηκώνει ο μάχιμος 

εκπαιδευτικός κόσμος. Χιλιάδες συνάδελφοι προσπαθούν με όλα τα μέσα να διατηρήσουν την 

επαφή με τους μαθητές τους. 

Γι’ αυτό απαιτούμε από το Υπουργείο να ικανοποιήσει εδώ και τώρα τις διεκδικήσεις 

των εκπαιδευτικών. Ακόμα και στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, συνεχίζουμε να 

παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών μας. Δεν 

ξεχνάμε ότι είμαστε παιδαγωγοί  και ο ρόλος μας είναι να είμαστε δίπλα στους μαθητές μας και 

τις οικογένειές τους με πνεύμα αλληλεγγύης, αγωνιστικότητας και υπερηφάνειας. 

 

 


