
     Ο.Λ.Μ.Ε.      

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 3311354 - 3230073 

www.olme.gr 

e-mail: olme@otenet.gr              Αθήνα, 12/03/2020 

         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επείγοντα εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με την αναστολή λειτουργίας 

των σχολ. μονάδων εξαιτίας του κορονοϊού 
 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατανοεί την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και την 

αναγκαιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού και  δηλώνει ότι θα 

συμβάλλει με κάθε τρόπο στο στόχο αυτό, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων 

φορέων, όσον αφορά σε όλα τα προληπτικά μέτρα.  

Ωστόσο, σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική λειτουργία και τις 

εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών θεωρούμε απαράδεκτο να εξαγγέλλονται 

«μέτρα» από την υπουργό Παιδείας στα ΜΜΕ, χωρίς, για άλλη μία φορά, να έχει 

προηγηθεί διάλογος για αυτά. 

Δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει για πόσο θα διαρκέσει τελικά η αναστολή 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ότι κάποια σχολεία ήταν ήδη κλειστά πριν 

την καθολική αναστολή λειτουργίας, θεωρούμε πρώιμο να τοποθετηθούμε σε όλα 

όσα εξαγγέλθηκαν, πριν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ώστε να γνωρίζουμε τον ακριβή 

διδακτικό χρόνο που θα χαθεί. 

Όμως, δηλώνουμε ότι η εξαγγελία της υπουργού για εξ αποστάσεως 

διδασκαλία και μάλιστα σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες, αποτελεί κίνηση 

εντυπωσιασμού, που μόνο αναστάτωση δημιουργεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Χωρίς υποδομές, χωρίς σχεδιασμό, 

χωρίς μαθησιακό υλικό, χωρίς καλή γνώση του οποιουδήποτε εργαλείου τόσο των 

διδασκόντων όσο και των μαθητών δεν μπορεί να υπάρξει εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Την ίδια ώρα, χιλιάδες μαθητές ανά τη 

χώρα δε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ακόμα και σύνδεση στο διαδίκτυο, 

γεγονός που τους αποκλείει εξ ορισμού από κάθε τέτοια διαδικασία και άρα καταργεί 

την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, η 

ανάρτηση ενός μαθησιακού υλικού σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει την ουσιαστική δια ζώσης διδασκαλία και εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ειδικά για τους  μαθητές της Γ΄ Λυκείου θεωρούμε απαράδεκτους τέτοιου 

είδους πειραματισμούς, που μόνο πανικό προκαλούν. 

Θεωρούμε ότι το υπουργείο πρέπει να προβεί άμεσα σε μείωση της 

εξεταστέας ύλης, ειδικά για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο 

εξορθολογισμός της ύλης πρέπει να είναι ανάλογος με τον χαμένο διδακτικό χρόνο, 

όμως η ανακοίνωση για το μέτρο αυτό πρέπει να είναι άμεση προκειμένου να 

καθησυχαστούν μαθητές και γονείς. Κάθε άλλο πιθανό μέτρο αναπλήρωσης των 

χαμένων μαθημάτων πρέπει να εξεταστεί όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση και 

γνωρίζουμε τον ακριβή συνολικό χρόνο αναστολής λειτουργίας των σχολείων.  

Όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές επισημαίνουμε ότι η αναστολή 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων για δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες σημαίνει 

ουσιαστικά και την ακύρωσή τους. Θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβαση του 

Υπουργείου Παιδείας και τον συντονισμό  με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να 

επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί από τους γονείς και τους μαθητές για 

τις εκδρομές που ματαιώνονται. 
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Επιπλέον, ζητάμε να προβλεφθούν από τώρα ειδικές αναρρωτικές άδειες 

ασθενείας σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος νέας εξάπλωσης του ιού όταν επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αυτονόητο ότι, δεδομένης της κατάστασης, 

που μεταξύ άλλων αποκλείει κάθε γενική συνέλευση των σωματείων και άρα κάθε 

διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου, πρέπει να σταματήσει κάθε διαδικασία 

νομοθέτησης από την κυβέρνηση σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα και με τα 

αναφαίρετα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως την απαγόρευση 

των διαδηλώσεων. 

 

 

 

 


