
 

 

  

 

 
 

 

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΣΟΤ  ΓΟΝΕΘ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΑ 

Αγαπεηνί γνλείο,  

Είκαζηε νη εθπαηδεπηηθνί ηωλ παηδηώλ ζαο 

Απεπζπλόκαζηε γηα κηα αθφκα θνξά ζε εζάο, ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο.  

Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ δηακνξθψλεη λέα, πξσηφγλσξα δεδνκέλα ζηηο δσέο καο, ζηελ εξγαζία καο, 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Η αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ νδήγεζε ζην θιείζηκν φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ρψξαο. Σε απηή ηε δχζθνιε κάρε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζα είκαζηε φιεο θαη φινη καδί, ζπιινγηθά, 

αιιειέγγπα θη αγσληζηηθά. Τν θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη δχζθνιεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο κηαο ζεηξάο θιάδσλ (ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ππάιιεινη ζνππεξ-κάξθεη, 

θαξκαθείσλ, θιπ.), ηα ρηππήκαηα πνπ δέρεηαη ε ιατθή νηθνγέλεηα ζην εηζφδεκα θαη ηελ εξγαζία ηεο 

ιφγσ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο, ν θφβνο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

απνιχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ απζηεξψλ κέηξσλ, 

έρνπλ αλππνιφγηζηεο ςπρνινγηθέο, κνξθσηηθέο, θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηέο καο, ηδηαίηεξα ζηα παηδηά ησλ θησρψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.   

Σν  Τπνπξγείν Παηδείαο πξνζπαζεί λα πείζεη εζάο ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο καο  θαη ηελ θνηλσλία φηη 

κέζα ζε απηφ ην θιίκα θαη κε θιεηζηά ηα ζρνιεία πξέπεη λα ππάξμεη κηα (ζρεηηθή) θαλνληθφηεηα. Μέζσ 

ησλ ΜΜΔ θαηαζθεπάδεη κηα ηδαληθή θαηάζηαζε, φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε 

άιια κέζα, φηη ππάξρεη έηνηκν θαη άθζνλν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. Εκείο ηνλίδνπκε όηη ηίπνηε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ δωληαλή εθπαίδεπζε, ηηο 

αλνηρηέο ζρνιηθέο ηάμεηο. «Η ηειεθπαίδεπζε, ε εμ’ απνζηάζεσο, ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε» είλαη απιψο 

εξγαιεία. Σε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επαξθψο κε παηδαγσγηθά θαη 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηε δσληαλή δηαδηθαζία ηεο ηάμεο (θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο, αιιειεπίδξαζε, αιιεινβνήζεηα, παξαζηαηηθφηεηα, θπζηθή/ζσκαηηθή πξνζέγγηζε θ.ά). Σηελ 

έθηαθηε απηή πεξίζηαζε ηα ςεθηαθά εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα λα θξαηήζνπλ 

δσληαλή ηελ ζρέζε αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα ειάρηζηε επαθή 

ησλ καζεηψλ κε πνηνηηθέο κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Τα επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ε απιφρεξε θάιπςε πνπ ηεο παξέρνπλ ηα ΜΜΔ 

δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: απαξραησκέλεο πιαηθφξκεο πνπ ζέξλνληαη πξηλ θαλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαλέλα νξγαλσκέλν πιαίζην, δεκφζην ινγηζκηθφ ζηα ζπάξγαλα, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή αλχπαξθηε, δηαδηθηπαθέο ηαρχηεηεο γηα θιάκαηα, θακία κέξηκλα γηα εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε, 

παληειήο αλππαξμία θεληξηθνχ νξγαλσκέλνπ, αμηφπηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ. 

Πξνπαγαλδίδνπλ ηελ «αζχγρξνλε εθπαίδεπζε» γλσξίδνληαο φηη ε δηα δψζεο δελ αληηθαζίζηαηαη 

επηρεηξψληαο λα πείζνπλ ηελ θνηλσλία φηη απνηειεί εθπαηδεπηηθή κέζνδν κε παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ απνπζηάδεη ε παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε, ε παηδαγσγηθή ζρέζε, ε θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο γλψζεο (επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο σο θνηλσληθφ 

πξντφλ ).  

ηεξίδνπκε ηνπο καζεηέο καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, όρη ηηο πνιηηηθέο ηεο Κπβέξλεζεο 

Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα 

ζεθψζνπκε ηα ρέξηα ςειά θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη λα αθήζνπκε ηα παηδηά ζηε κνίξα ηνπο, 

απνκνλσκέλα ζην ζπίηη, αληηκέησπα κε ηε κνλαμηά ηνπο, βνξά ζηελ απζαηξεζία ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο. 

Ίιηνλ, 20 /02/2020 

Α. Πξ. :28 

Πξνο: Μέιε Σπιιφγνπ, 

ΓΟΔ 
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Να μέξεηε  εζείο σο γνλείο φηη εκείο είκαζηε εδψ γηα  ηνπο καζεηέο καο θαη φηη κε δηθή καο 

πξσηνβνπιία ζα μαλακπνχκε, κε φπνην ηξφπν κπνξέζνπκε, ζηα ζπίηηα ζαο. Δίκαζηε δίπια, φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξνχκε θαη κε φπνηνλ ηξφπν απηφ γίλεη δπλαηφ σο αιιειέγγπνη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

δχζθνιε απηή πεξίνδν. Γηεθδηθνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν λα πάξνπλ φια εθείλα ηα 

κέηξα πξαγκαηηθήο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Βξίζθνπκε ηξφπνπο λα 

επηθνηλσλήζνπκε, λα ζπκβάιινπκε κε ηδέεο θαη ζθέςεηο, λα πινπνηήζνπκε «κηθξά πεηξάκαηα», λα 

αληαιιάμνπκε θαη λα πξνηείλνπκε πνηνηηθέο θαη κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηαηλίεο, βηβιία, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, κνπζεηαθέο πεξηεγήζεηο. Ό,ηη θάλνπκε, ινηπφλ, ζα ην θάλνπκε κε πξνζνρή θαη παηδαγσγηθή 

επζχλε, κε ηα κάηηα ζηξακκέλα ζηελ πιεηηφκελε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ καο θαη ησλ ιατθψλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ρσξίο λα εληείλνπκε ηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο πνπ ήδε ππάξρνπλ. 

Αγαπεηνί γνλείο δελ πξέπεη λα ιεζκνλάηε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ηάμε είλαη κνλαδηθφ θαη 

αλαληηθαηάζηαην, δελ είλαη κηα κνλνδηάζηαηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ή κηα αιιεινπρία δηδαθηηθψλ γηα 

ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ αιιά είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη θνηλσληθήο 

ζρέζεο. Γη΄ απηφ κέζα ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη παηδαγσγηθά ζαχκαηα πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζπλεηδήζεηο θαη ζηάζεηο δσήο. Γη΄ απηφ θακηά ηερληθή δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ παηδαγσγηθή επίδξαζε ηεο δσληαλήο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Τέινο φζνλ αθνξά αλαξηήζεηο θαη δειψζεηο πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα απφ θάπνηνπο ππνηίζεηαη «δεκνζηνγξάθνπο» δειψλνπκε φηη ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζκνχο 

ηνπο επηζηξέθνπκε. Γελ δερφκαζηε θξηηηθή απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία 

απφ θπβεξλήζεηο θαη απφ ηζρπξνχο ηδησηηθνχο νκίινπο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηδησηηθνπνίεζε-

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Άιισζηε ην πνηνο είλαη ν θαζέλαο καο ην θξίλεη ε ηζηνξία ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη έλαο απφ απηνχο ζην 

πξφζθαην παξειζφλ, ζε θαηξνχο δχζθνινπο γηα ηελ εξγαδφκελε πιεηνςεθία, ηαζζφηαλ ππέξ ηεο 

θαηάιπζεο ηνπ Σπληάγκαηνο…!!!  

Αγαπεηνί γνλείο  

Απηέο ηηο κέξεο εθπαηδεπφκαζηε πψο λα απνθεχγνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Να κελ ην κάζνπκε! 

 Αο πιχλνπκε ηα ρέξηα καο, αιιά αο ηα ελψζνπκε ηελ ίδηα ζηηγκή κε αιιειεγγχε, ζπιινγηθφηεηα θαη 

δηεθδίθεζε!  

Αο θνξέζνπκε ηε κάζθα καο, αιιά αο κελ μεράζνπκε λα επηθνηλσλνχκε, λα αιιεινυπνζηεξηδφκαζηε. 

Απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν κάζεκα πνπ φινη νθείινπκε λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο καο!!! 

 

ΣΕΚΟΜΑΣΕ ΟΡΘΘΟΘ ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΟΘ ΚΑΘ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΟΘ ΧΣΕ ΝΑ ΕΠΘΣΡΕΦΟΤΜΕ 

ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ ΣΑ ΥΟΛΕΘΑ ΜΑ. 
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